
 

 

P2PS Token Un-Pager  

 
 

 

Problemă Globală:  

Orice  schimb  digital  cu  oricine , oriunde , nu  este  privat  de  niciun  fel  de 
standarde  de confidenţialitate ;  inclusiv  informaţiile  schimbate  pe reţelele 
corporative "private" intranet.

 

P2PS Scop:  

   

Scopul  ICO  noastre  este  de a aduce  la tine  un sistem  securizat  prin  care 
puteţi  schimba  activele  digitale  confidenţiale  sau  fişiere  cu absolut  nici  o 
interferenţă  de la orice terţă parte; Nici măcar un administrator  de reţea sau 
de sisteme.

 

Ce Poate Face P2PS că Alţii nu? 
 

 

   

P2PS  este  o platformă  pură  peer -to-peer  care  protejează , de  exemplu , 
înregistrările  medicale, informaţiile bancare şi alte active digitale sensibile, în 
timpul  schimbului  dintre două părţi. Astfel  de platforme  de astăzi  sunt pur şi 
simplu inexistente.

 

 

Utilizarea Simbolului P2PS:

 

 

 

P2PS utilitate  token  este  proiectat  pentru  a fi utilizate  de către  membrii  în 
cadrul  platformei  P2PS . Acesta  asistă  în  primul  rând  în  tranzacţiile  pe 
descentralizate , sigure  şi  interferenţe  liber , peer -to -peer  sisteme  de 
comunicaţii de sistem utilizate în guvern şi apărare, Digital Education & livrare
, medical & Pharma, Banking & Finance, şi alte sectoare corporative. Ulterior, 
jetoanele P2PS vor înlocui licenţele tradiţionale pe alte sisteme, ar fi sistemul 
educaţional  electronic  Learning  Inc, Pan excelează  soluţii  eLearning , printre 
altele.

 

De ce P2PS Token? 

 

Când achiziţionaţi  jetoane  P2PS, contribuiţi  direct  la noua economie  care a 
fost proiectată  pentru beneficiul  dumneavoastră . Vă informăm  că nu investiţi 
nici într-o companie, nici în crearea unei companii sau corporaţii. Am traversat 
aceste etape şi oferă P2PS utilitate token că veţi avea nevoie în cele din urmă
, dacă  preferaţi  să  utilizaţi  noastre  sigure , fără  interferenţă  platforma  de 
comunicaţii.

 

Procurarea  jetoanelor  P2PS  ajută  la creşterea  ecosistemului  economic 
construit  în jurul  platformei  de comunicaţii  securizate , peer -to-peer , fără 
interferenţe.  Ajutaţi la construirea unei reţele extrem de sigure şi puternice de 
sisteme  de  comunicaţii  fără  interferenţe , cu  procesare  mai  rapidă  şi  o 
înregistrare  perpetuă  a tranzacţiilor . Acest  proces  simplifică , de asemenea , 
acțiunile financiare în procesele eficiente și extrem de sigure. 

 

Ce s-a Făcut Până Acum?

 

 Secure , interferenţe  liber, peer-to-peer sistem  de comunicare  platforma  de 
risc a început  în 2010 şi a fost auto-finanţat  pentru  finalizarea . În noiembrie 
2017, am lansat P2PS token şi a lansat token-ul în pre-ICO, care este acum o 
ICO în curs de desfăşurare.

 

 

 

 

 


