Το P2PS Token - Πληροφοριακό Φυλλάδιο

Παγκόσμιο Πρόβλημα:
Οτιδήποτε ανταλλάσσεται ψηφιακά με οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος δεν είναι
ιδιωτικό με κανένα πρότυπο προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που
ανταλλάσσονται στα "ιδιωτικά" δίκτυα.

Ο σκοπός του P2PS:
Ο σκοπός του δικού μας ICO είναι να φέρουμε σε εσάς ένα ασφαλές σύστημα μέσω του
οποίου θα μπορείτε να ανταλλάσετε εμπιστευτικά ψηφιακά δεδομένα ή αρχεία, με
απολύτως καμία μεσολάβηση τρίτου προσώπου, ούτε καν δικτύου ή του διαχειριστή του
συστήματος.

Τι μπορεί να κάνει η P2PS που δεν μπορούν οι άλλοι;
Η P2PS είναι μια καθαρά peer-to-peer πλατφόρμα η οποία διασφαλίζει, για παράδειγμα,
τα ιατρικά σας αρχεία, τραπεζικές πληροφορίες και άλλα ευαίσθητα ψηφιακά δεδομένα,
κατά την διάρκεια συνδιαλλαγής μεταξύ δύο πλευρών. Τέτοιες πλατφόρμες σήμερα είναι
απλά ανύπαρκτες.

Η χρήση του Token P2PS:
Το χρηστικό Token P2PS είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται από τα μέλη της
πλατφόρμας P2PS. Βοηθά πρωταρχικά στις συναλλαγές στις αποκεντρωμένες, ασφαλείς και
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Ακολούθως τα Token P2PS θα αντικαταστήσουν παραδοσιακές άδειες λειτουργίας σε άλλα
συστήματα όπως το εκπαιδευτικό σύστημα της Electronic Learning Inc. και μεταξύ
άλλων της Pan Excels eLearning solutions.

Γιατί το Token P2PS;
Όταν προμηθεύεστε το Token P2PS, συνεισφέρετε άμεσα στην νέα οικονομία η οποία
είναι σχεδιασμένη για το δικό σας όφελος. Παρακαλώ λάβετε υπ' όψη σας ότι δεν
επενδύετε ούτε σε μια εταιρεία ούτε στο δημιούργημα μια εταιρείας ή συνασπισμό
εταιρειών. Έχουμε περάσει αυτά τα στάδια και προσφέρουμε το Token P2PS το οποίο
τελικά θα χρειαστείτε εάν προτιμήσετε την δική μας ασφαλή και χωρίς παρεμβολές
πλατφόρμα επικοινωνιών.
Η προμήθεια P2PS Token συμβάλει στην ανάπτυξη του οικονομικού οικοσυστήματος
κτισμένο γύρω από την ασφαλή και χωρίς παρεμβολές peer-to-peer πλατφόρμα
επικοινωνίας. Βοηθάτε να οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά ασφαλές και ισχυρό δίκτυο από
συστήματα επικοινωνιών ελεύθερα παρεμβολών με ταχύτερη επεξεργασία και μια διαρκή
καταγραφή των συναλλαγών. Αυτή η διαδικασία απλοποιεί επίσης τις οικονομικές
ενέργειες σε αποτελεσματικές και εξαιρετικά ασφαλείς διαδικασίες.

Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής;
Το εγχείρημα ενός ασφαλούς, χωρίς παρεμβολές Peer-to-Peer συστήματος πλατφορμών
επικοινωνίας ξεκίνησε το 2010 και έχει αυτοχρηματοδοτηθεί ως την ολοκλήρωσή του.
Τον Νοέμβριο του 2017 ξεκινήσαμε το P2PS Token και το κυκλοφορήσαμε σε pre-ICO το
οποίο τώρα έχει εξελιχθεί σε ICO.

