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Глобальна проблема 

 Всі обміни, що виконуються Вами в цифровому вигляді з будь-ким і де завгодно, не 
є приватними за будь-якими стандартами конфіденційності; включаючи 
інформацію,яка обмінюється у ваших "приватних" корпоративних мережах. 

P2PS Мета: 

 Мета нашої ICO - надати Вам безпечну систему, за допомогою якої ви зможете 
обмінюватися конфіденційними цифровими активами або файлами, без будь-яких 
втручань з боку третіх сторін; навіть якщо це мережевий або системний 
адміністратор. 

Що може зробити P2PS чого не можуть інші? 

 P2PS являє собою просту і бездоганну платформу однорангової мережі, яка 
захищає, наприклад-Ваші медичні записи, банківську інформацію та інші чутливі 
цифрові активи під час обміну між двома сторонами. Сьогодні такі платформи 
просто відсутні. 

Використання P2PS Tокена: 

 Утіліті (токен внутрішнього обміну) токен P2PS призначений і розроблений для 
використання членами платформи P2PS. Він в першу чергу допомагає в 
транзакціях на платформах децентралізованої, безпечної і перешкодостійкої 
платформи тимчасового зв'язку, що використовується в урядових та оборонних 
областях, в області цифрової освіти і доставки, в медицині і фармацевтиці, в 
банківській справі і в інших корпоративних секторах. Згодом токени P2PS замінять 
традиційні ліцензії на інші системи, такі як освітня система Electronic Learning Inc., 
рішення для електронного навчання Pan Excels і інші. 

Чому P2PS Токен? 

 Коли Ви купуєте токени P2PS, Ви робите внесок в нову економіку, яка була 
розроблена для Вашої вигоди. Будь ласка, майте на увазі, що Ви не інвестуєте ні в 
компанію, ні в створення компанії або корпорації. Ми перейшли ці етапи і 
пропонуємо токен утиліти P2PS, який Вам в кінцевому підсумку знадобиться, якщо 
Ви віддаєте перевагу використовувати нашу безпечну, з відсутністю перешкод і 
втручань комунікаційну платформу. 

 Закупівля токенов P2PS допомагає виростити і розширити економічну екосистему, 
засновану на безпечній, рівноправній, перешкодостійкій комунікаційній платформі. 
Ви допомагаєте створювати надзвичайно надійну і міцну мережу перешкодостійких 
систем зв'язку з більш швидкою обробкою і вічним записом транзакцій. Цей процес 
також перетворює фінансові дії в ефективні і безпечні процеси. 

Що вже зроблено? 

У 2010 році була створена безпечна, стійка до впливу ззовні, однорангова 
комунікаційна платформа, яка була повністю самофінансована для завершення. У 
листопаді 2017 року ми запустили токен P2PS і випустили токен в pre-ICO, який 
тепер є постійним ICO. 
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