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Küresel Sorun:

Dijital olarak aldığınız veya gönderdiğiniz hiçbir şey, her kimden veya her kime 
olursa olsun, her nerede olursa olsun, hiçbir gizlilik standardına göre gizli 
değildir; "gizli" kurumsal ağlarınızdaki bilgi alışverişleri de dahil olmak üzere. 

P2PS'nin

 

Amacı:

ICO'muzun amacı, bir ağ veya sistem yöneticisi de dahil olmak üzere hiçbir 
üçüncü partinin hiçbir müdahalesi olmadan, özel dijital varlıkları veya dosyaları 
alabileceğiniz ve gönderebileceğiniz güvenli bir sistem sunmaktır. 
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Diğerlerinin Yapamadığı Neyi Yapabilir?

P2PS,

 

sağlık kayıtlarınız, banka bilgileriniz ve diğer hassas dijital varlıklarınız 
gibi şeylerin iki taraf arasındaki transferini koruyan bir eşler arası platformdur. 
Günümüzde bu tür platformlar bulunmamaktadır. 
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Token Kullanımı:
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Tokeni, P2PS platformu kullanıcıları tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Esas olarak, Hükümet ve Savunma, Dijital Eğitim ve Teslimat, 
Medikal ve İlaç, Banka ve Finans ile diğer kurumsal sektörlerde kullanılan 
merkezsiz, güvenli ve müdahalesiz Eşler Arası İletişim Sistemi 
platformlarındaki işlemlere yardımcı olur. İlerleyen zamanlarda, P2PS 
tokenleri, Electronic Learning Inc.'in eğitim sistemi, Pan Excels eLearning 
çözümleri gibi diğer sistemlerde de geleneksel lisansların yerini alacaktır. 

Neden
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Tokeni? 
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Tokeni satın aldığınız zaman, sizin yararınız için tasarlanmış yeni bir 
ekonomiye doğrudan katkıda bulunursunuz. Lütfen unutmayın ki ne bir şirkete 
yatırım yapıyorsunuz ne de bir şirketin oluşmasına katkıda bulunuyorsınız. Biz 
bu aşamaları geçtik ve P2PS tokeni, güvenli ve müdahalesiz iletişim 
platformumuzu kullanmayı tercih etmeniz durumunda kullanmanız için 
sunuyoruz. 
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Tokenleri, güvenli, eşler arası, müdahalesiz iletişim platformu etrafına 
kurulmuş ekonomik ekosistemin büyümesine yardımcı olur. Daha hızlı işlem 
yapan ve işlemlerin kalıcı bir kaydını sunan, son derece güvenli ve güçlü bir 
müdahalesiz iletişim sistemi ağı kurmaya yardımcı oluyorsunuz.

 

Bu süreç aynı 
zamanda finansal eylemleri, verimli ve son derece güvenli işlemler haline 
getirmektedir. 

Şimdiye Kadar Ne Yapıldı?

Güvenli ve müdahalesiz Eşler Arası İletişim Sistemi platformu 2010'da hayata 
geçti ve tamamlanması için gereken fonu kendisi sağladı. Kasım 2017'de 
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tokeni çıkarıldı ve şu anda devam etmekte olan ICO'nun ön satış 
sürecinde piyasaya sürüldü. 
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