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Streszczenie
Tworzymy globalną, uniwersalną i zdecentralizowaną platformę BILLCRYPT pl. Platforma jest 
wielofunkcyjnym systemem integracji przedstawicielstw firm, społeczności zawodowych, 
specjalistów i produktów, opartym na Blockchain.
Reprezentacja Blockchain (BR) to przedstawicielstwa tworzona przez użytkowników w formie 
zdecentralizowanych aplikacji (DApp) na blockchain, zaopatrzonych w wygodny interfejs.
W oparciu o platformę budowana jest między-blockchainową infrastruktura inwestycyjna o 
właściwościach technologicznych i ekonomicznych, która łączy w sobie rzeczywiste projekty z 
tymi z sektora blockchain.
Takie środowisko pozwoli każdemu w wygodny sposób stworzyć własny BR, budując jeden 
zaufany system.
Wzniesie to rozwój każdego biznesu na nowy, niespotykany poziom.

Właściwości inwestycyjne, jakie oferuje system, zapewnią ci najbardziej efektywny rozwój 
twojej firmy, stworzenie korzystnych partnerstw oraz obopólną promocję ekonomiczną. 
Otrzymasz wiele korzyści dzięki efektowi synergii.

Dla inwestorów będzie to najlepiej zwizualizowana i najbardziej zrozumiała struktura, która 
pozwala wykorzystać ViP do szybkiej i trafnej oceny reprezentowanych firm oraz podjęcia 
skutecznych decyzji inwestycyjnych.

Dla zwykłych użytkowników będzie to najprostszy i najbardziej efektywny sposób na wybór 
specjalistów, usług i produktów.

Aby efektywnie wykorzystać cały potencjał platformy oraz ekosystemu inwestycyjnego zostało 
stworzone uniwersalne aktywo cyfrowe nowej generacji - Token BILLCRYPT stworzony w 
standardzie ERC-20 na blockchain Ethereum. 
Jest jednocześnie:

• cyfrowym zasobem będącym nośnikiem wartości;
• odwzorowaniem karty klubowej, która zapewnia dostęp do przedstawicielstw Blockchain i

funkcji projektowych;

• biletem uprawniającym do udział w zamkniętej przedsprzedaży projektów systemu;
• wewnętrzną cyfrową walutą, którą opłacane będą należności za funkcje przedstawicielstw

Blockchain przy użyciu której można zakupić nowe aktywa krypto w postaci tokenów.
Każdy taki token zapewnia swoim posiadaczom i użytkownikom znaczące przywileje,
zwiększając ich dobrobyt.



Stały rozwój platformy, rosnąca popularność reprezentacji Blockchain, zwiększające się 
zapotrzebowanie na tokeny sprawią, że Billcrypt ewoluuje i stanie się niezastąpionym 
narzędziem finansowym.

Wprowadzenie
Rozwój ery Blockchain z każdym dniem zbliża nas do pojawienia się zdecentralizowanych 
technologii w życiu codziennym.
Z dumą informujemy, że jesteśmy pierwszymi i jedynymi, którzy przedstawili koncepcję 
uniwersalnego, codziennego i korzystnego użycia blockchaina.
Platforma Billcrypt pl uczyni, że blockchain będzie potrzebny dosłownie każdemu.

Przedstawiamy nowe koncepcje w sferze blockchain:

BR - Reprezentacja Blockchain 
ViP - Część Wirtualnego Obrazu
IVO - Początkowa Oferta ViP

W obecnych czasach niezwykle trudno jest określić wiarygodność informacji dotyczących 
jakiegokolwiek obiektu czy przedmiotu, bez znaczenia czy mówimy o firmie, specjaliście w 
jakiejkolwiek dziedzinie czy też produkcie. Powoduje to trudności w podejmowaniu decyzji.

Pracując przez wiele lat w branży inwestycyjnej, często spotykaliśmy się z problemem 
finansowania obiecujących lub nawet rewolucyjnych firm.

Głównymi przyczynami były skomplikowane oraz długo ciągnące się procesy decyzyjne, a także 
zbyt rozbudowana administracja wśród potencjalnych inwestorów instytucjonalnych. Choć 
pojawiła się możliwości przyciągnięcia inwestycji poprzez rynek krypto, istotnym problemem 
wciąż pozostaje kwestia zaufania.

My, jako profesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie, dobrze to rozumiemy, gdyż w 

celu oceny potencjalnych projektów, musimy przeprowadzić kompleksową i żmudną pracę, 

niekoniecznie ufając wiarygodnym informacjom nawet wobec działających już biznesów.

Znalezienie wśród wielu realnych projektów takie, które zasługują nie tylko na uwagę, ale 

również na dokonanie inwestycji kosztować będzie wiele wysiłku, pieniędzy i czasu.

Blockchain pozwala wdrożyć zasadę zachowania absolutnej prawdziwości danych, bez 

konieczności jakiegokolwiek udziału czynników ludzkich.

Dlatego postanowiliśmy zbudować platformę - dodatek do systemu blockchain, który rozwiąże 

powyższe problemy dzięki koncepcji, technologii i funkcjonalności.Ğ



Firmy, projekty, przedsiębiorstwa będą mogły stworzyć na platformie swoich Blockchain-
reprezentantów, za których pośrednictwem wyświetlane będą wszystkie istotne informacje o 
biznesie, co znacznie ułatwi inwestorom podjęcie decyzji inwestycyjnych. Również zwykłym 
użytkownikom łatwiej będzie wybrać odpowiednie usługi czy produkty.

Bazując na informacjach o właścicielu BR w blockchain, zostanie utworzony niezawodny 
wirtualny obraz firmy ViP (Strona Wirtualnego Obrazu), a ten zostanie podzielony na części - 
Część Wirtualnego Obrazu. Każda część ViP posiadać będzie określoną wartość, zależną od 
rankingu oraz statusu i stanowić będzie kolejne narzędzie ułatwiające bezpośrednią inwestycję 
w konkretną firmę lub produkt.

Inwestorzy będą cały czas mieli dostęp do obrazu wirtualnego (zestawu wiarygodnych 
danych), stanu spraw spółki lub produktu i na ich podstawie dostosowywać odpowiednio 
swoje inwestycje.
Stworzyliśmy nowe zasady ekonomicznej współpracy wszystkich użytkowników systemu - 
właścicieli firm, projektów, zwykłych i instytucjonalnych inwestorów.

W tym celu stworzony został token użytkownika BULCRYPT, który będzie rozwijał się wraz ze 
wzrostem globalnego systemu integracji.

Tło
Problem: 

Wykorzystanie blockchain w realnym życiu jest chaotyczne, nieusystematyzowane.

Mimo faktu, że zdecentralizowane systemy istnieją już od dawna, a pierwszy blockchain 
właśnie obchodził dekadę swego istnienia, problemy wykorzystania technologii Blockchain w 
codziennym życiu wciąż są te same.
Zwykli użytkownicy nie korzystają z blockchaina samodzielnie, lecz wykorzystują go 
sporadycznie poprzez niektóre usługi, jak na przykład potwierdzając autentyczność 
dokumentów lub rejestrując prawa.

Innym problemem całej branży Blockchain jest dalszy brak integracji, a także technologicznej i 
ekonomicznej fragmentacji projektów. Obecnie każdy projekt stara się przetrwać na własną 
rękę i, co widzimy w praktyce, nie każdemu się udaje. Tyczy się to zwłaszcza startupów.



Także dla funkcjonujących przedsiębiorstw nie istnieją proste, jasne i opłacalne sposoby 
wykorzystania technologii Blockchain w ich codziennej działalności. Firmy, których celem jest 
aktywny rozwój muszą korzystać z przełomowych technologii. Wykorzystanie w ich działalności 
technologii blockchain, radykalnie zmieniłoby ich sytuację przynosząc wiele korzyści. Jednak w 
obecnej chwili ciężko jest łatwo infiltrować branżę krypto i blockchain. Istnieje potrzeba 
przyciągnięcia dodatkowych zasobów intelektualnych, technologicznych i finansowych.

Inwestorzy zmagają się z tym samym problemem, lecz od drugiej strony - nie mają oni 
możliwości realnej oceny biznesu. Bywają zmuszeni do podejmowania decyzji inwestycyjnych w 
oparciu o niedokładne lub niepełne informacje.

Problem mają również zwykli inwestorzy, którzy w przeciwieństwie do inwestorów 
instytucjonalnych, często nie mają możliwości przeprowadzenia pełnej analizy projektów ze 
względu na brak odpowiedniego przygotowania oraz trudności podczas weryfikacji informacji. 
W związku z powyższym zwykle są oni naturalnie wykluczeni z możliwości inwestycji w projekty 
na etapie przedsprzedaży i muszą godzić się na wyższe ceny aktywów cyfrowych w dalszych 
etapach crowdsale lub zdecydować się na zakup na giełdzie po cenach rynkowych.

Jest to powszechnie znany problem zaufania w stosunku do firm, instytucji, przedsiębiorców, 
specjalistów, towarów w realnym świecie.

Cały czas wszyscy spotykamy się z problemem niedokładnych informacji, zawyżonych ocen, 
fałszyw recenzji i wiadomości. Często bywa to mylące i uniemożliwia prawidłowe działanie

Obecnie funkcjonujące rozwiązania nie są odpowiednie dla nowego, aktywnie rozwijającego się 
zdecentralizowanego segmentu rynku, by skutecznie wejść w realny świat.

Rozwiązanie:

Najlepszym rozwiązaniem dla powyższych problemów jest stworzenie uniwersalnej przestrzeni 
w formie zintegrowanej platformy, jednolitego globalnego środowiska - ekosystemu o 
odpowiednich technologicznych, jak i ekonomicznych właściwościach, a wszystko oparte na 
blockchain (BR).
Takie idealne rozwiązanie stanowić będzie platforma BILLCRYPT pl.
Każda firma, społeczność zawodowa czy specjalista w dowolnej dziedzinie będzie miał 
możliwość stworzenia własnej Reprezentacji Blockchain na platformie. BR mogą dotyczyć także 
towarów, i generalnie wszelkich rzeczy, które wymagają wiarygodnych informacji.
W miarę upływu czasu platforma przeistoczy się w ogromny zunifikowany katalog BR, 
prezentujący prawdziwe informacje o statusie i reputacji właściciela BR.

Stanowić to będzie niezwykle ważny wskaźnik, pozwalający każdemu podejmować właściwe 
decyzje.



Opis Projektu
Zapis i przechowywanie dowolnych informacji na blockchain to najlepszy sposób na 
wykorzystanie tej technologii.
Platforma pozwoli użytkownikom na tworzenie i hosting Reprezentacji Blockchain (BR), które 
będą gromadzone, formowane i ukazywane za pomocą czytelnych grafik, na których 
użytkownicy będą mogli wyszukać pożądane informacje (szczegółowe informacje poniżej, w 
sekcji Opis platformy)

Celem projektu BILLCRYPT jest budowa jednolitego, globalnego 
systemu Reprezentacji Blockchain - BR

Pozwoli to:

• Zapewnić każdemu możliwość zbierania wiarygodnych informacji o sobie jako specjaliście, o
firmie, o oferowanych produktach i towarach.
• Zbudować reputację bezwarunkowego zaufania i przedstawić je w dostępny sposób
potencjalnym klientom, partnerom, kontrahentom, nabywcom, inwestorom.
• Dostarczyć wszystkim użytkownikom wiarygodne informacje.
• Uzyskać profity ze względu na reputację i status.
• Zbudować niezawodne środowisko informacyjne, które umożliwi każdej firmie na budowę
podstaw do późniejszej tokenizacji oraz przeprowadzenia crowdsale wszelkiego rodzaju.
• Wznieść poziom bezpieczeństwa podejmowania decyzji na niespotykany do tej pory
poziom.

Stworzyć jednolitą globalną przestrzeń Blockchain-Reprezentacji by:

• Dostarczyć technologiczne możliwości oraz rozwiązania integracyjne zarówno dla
istniejących jak i nowo powstałych blockchain i połączyć je w jedną, globalną sieć - Internet
nowej generacji - WEB3.0

Zbudować całkiem nowy model ekonomiczny:

• Rozwojowy token BILLCRYPT z wbudowanymi funkcjami rozwoju;
• Progresywny instrument finansowy, aktywa cyfrowe będące nośnikiem wartości,
posiadające funkcje płatnicze w systemie;
• Wzajemne rozliczenia i wzajemne inwestycje pomiędzy reprezentantami Blockchain w
ramach platformy;
• Płatności użytkowników wobec usług i towarów oferowanych przez Reprezentantami
Blockchain;
• Przywileje dla posiadaczy;



• Nowy wewnętrzny instrument finansowy platformy ViP, obrazujący wartość reputacji BR;
• Udostępnienie zwykłym użytkownikom możliwości zarabiania w systemie, poprzez
wykonywanie prac i zleceń oferowanych przez Reprezentantów Blockchain;
• Innowacyjny model samofinansowania oraz samoregulacji.

Projekt BILLCRYPT wyznaczył sobie ambitne, ale jednak realistyczne 
i możliwe do osiągnięcia cele:

• Sprawić, by technologie blockchain stały się zrozumiałe, dostępne cenowo oraz przydatne dla

każdego;

• Stworzyć Platformę Reprezentacji Blockchain, posiadającą intuicyjny interfejs;

• Stworzyć globalny wielofunkcyjny serwis integracyjny;

• Wewnątrzplatformowa integracja BR-2-BR;

• Zewnętrzna integracja z innymi, opartymi na blockchain projektami, systemami i usługami;

• Integracja z firmami typu offline, z segmentów B2B, B2G;

• Połączenie z innymi technologiami;

• Integracja i obopólnie korzystna współpraca z innymi niszami;

• Dalsza praca na rozwinięciem istniejących rozwiązań;

• Budowanie innowacyjnego, nowego modelu gospodarczego.

Ewolucyjny model ekonomiczny - rozwój oraz wzrost kapitalizacji każdego BR w naturalny sposób

wpływa na rozwój i wzrost wolumenucałej i zwiększa całkowitą wielkość działalności.

BULCRYPT zapewni korzyści ludziom z całego świecie, czyniąc łatwiejszym i bezpieczniejszym

interakcje z firmami, w które zainwestowali.

Firmy oraz przedsiębiorstwa ułatwią i uwiarygodnią relacje z partnerami i inwestorami.

System integracji BILLCRYPT stworzy globalną, godną zaufania przestrzeń, gdzie wszystkie

potrzebne do podjęcia decyzji informacje będą wiarygodne.

Wartość zdecentralizowanej infrastruktury Billcrypt opiera się na transparentności,

bezpieczeństwie oraz łatwości interakcji, a to wszystko zagwarantuje każdej firmie zwiększenie

wydajności oraz wartości.

Opis Platformy
BILLCRYPT pl to globalny, zdecentralizowany system integracji dla Blockchain-Reprezentacji 
(BR)
Jednolita, wielofunkcyjna infrastruktura, która łączy Reprezentantów Blockchain w formie 
zdecentralizowanych aplikacji opartych na blockchain (DApp).



Unikalna platforma łącząca wszystkie zalety świata rzeczywistego oraz przestrzeni wirtualnej, 
internet i blockchain.

Jest to następny krok w rozwoju - wirtualna przestrzeń pełna rzeczywistych możliwości.

Wygodne środowisko platformy, posiadającej prosty w obsłudze interfejs, pozwoli każdemu 
użytkownikowi na efektywny rozwój swojego biznesu zintegrowanego z systemem poprzez 
Reprezentację Blockchain.

Na platformie będzie możliwe:

• Przeprowadzenie działań powiązanych z blockchain;
• Stworzenie własnego Reprezentanta Blockchain;
• Zaprezentowanie właściwości i funkcji BR, niezbędnych do pozyskania odpowiednich
informacji o Twojej firmie lub produkcie;
• Wybór właściywych informacji, które uformują ViP;
• Pogrupowania BR ze względu na produkty, usługi, czy linię biznesową oraz podsumowanie
informacji na głównej stronie ViP (Strona Obrazu Wirtualnego);
• Dokonanie wyboru czy powinien zostać utworzony wspólny czy oddzielny ViP dla każdego
produktu, usługi, linii biznesowej czy też obie formy ViP jednocześnie;
• Monetyzacja ViP
• Tokenizacja biznesu;
• Stworzenie cyfrowych zasobów;
• Stworzenie dodatkowych gałęzi  przepływu finansowego dla swojego biznesu;
• Promocja swojego biznesu;
• Przyciągnięcie inwestorów;
• Realizacja wszelkiego typu crowdsale;
• Realizacje nowego, wewnątrzplatformowego crowdsale - IVO (Initial ViP Offering);
• Korzystanie z gotowej, bogatej i nieustannie rozwijającej się bazy inwestorów;
• Wyszukiwanie partnerów i inwestorów, klientów oraz interakcje z nimi;
• Wzajemna korzystna promocja ekonomicznie, wykorzystująca efekt synergii;
• Bezpieczne tworzenie i utrzymywanie rejestrów (produkcja, przechowywanie, transport itp.)



Inwestorzy będą mogli:
• Otrzymać rzetelne informacje o projektach i firmach oraz o stanie ich działalności;
• Podjąć skuteczniejszą decyzję inwestycyjną;
• Brać udział na uprzywilejowanych warunkach w crowdsale przeprowadzanych poprzez

platformę.
• Brać udział w zamkniętych rundach sprzedaży.

BILLCRYPT pl zapewnia uczestnikom gotowe rozwiązania integracyjne oraz zasoby:

• Infrastrukturę i technologię niezbędną do tworzenia i zarządzania wirtualną Reprezentacją
Blockchain;
• Gotowe rozwiązania zarządzania inwestycjami;
• Programiści mogą budować własne DApp, a następnie łączyć je z platformą otrzymując
wynagrodzenie od właścicieli BR.

Platforma oferuje również funkcje przydatne dla analityków, prognostyków i konsultantów.

Co to jest BR (Reprezentacja Blockchain)

Reprezentacja Blockchain to zbiór własnych zdecentralizowanych aplikacji (DApp) na platformie 
BILLCRYPT pl, udostępniony właścicielom BR w formie pozwalającej na dokonanie wszelkich 
niezbędnych działań i ustawień.
Ogólnodostępna jest zewnętrzna część BR, która znajduje się w odpowiedniej sekcji 
tematycznej platformy. Użytkownicy mogą tam uzyskać wszelkie informacje na temat 
właścicieli BR oraz wykonać konkretne działania (zakup i sprzedaż towarów lub usług właścicieli 
BR, tokeny oraz ViP, uczestniczyć w promocjach, a także realizować zamówienia, za co 
otrzymują stosowne wynagrodzenie).
Patrząc przez pryzmat oprogramowania BR to kompleksowa DApp, która zapewnia dostęp do 
zasobów blockchain właściciela na platformie oraz pozwala na integrację zewnętrznych 
zasobów blockchain firmy(gdy nastąpi taka potrzeba) z platformą, jak również z globalnym 
blockchain.

ViР (Strona Wirtualnego Obrazu) - Jest to automatycznie generowana strona, zawierająca 
podsumowania informacji dotyczących Blockchain-Reprezentantów. Budowana jest na bazie 
nieustannie potwierdzanych danych przechowywanych w Blockchain i tworzy ona wiarygodny 
wizualny obraz odzwierciedlający aktualny stan, status i reputację właściciela BR.
Dane te zapewniają dodatkową wartość biznesową dla właściciela BR.



Właściciel BR może rozdzielić swój pełny obraz wirtualny na dowolną liczbę części  ViP (Część 
Wirtualnego Obrazu), wyznaczyć cenę 1 ViP, a następnie sprzedawać je użytkownikom 
platformy. Dzięki temu właściciel BR pozyska dodatkowe środki na rozwój swojej działalności, 
co przełoży się na wzrost wartości rynkowej ViP.

Użytkownicy platformy w każdej chwili mogą sprzedawać, wymieniać lub dawać jako 
zabezpieczenie dowolną liczbę ViP.

Właściciel BR może także stworzyć swoje Tokeny i przeprowadzić crowdsale na platformie lub 
na własną rękę. Ma też możliwość powiązać swoje VIP z Tokenami, co podniesie wartość ich 
kursu wymiany.

W taki właśnie sposób innowacyjny system ekonomiczny BILLCRYPT oraz token BILC nabierają 
ewolucyjnego rozwoju.

Część Wirtualnego Obrazu (ViP) jest jednostką wartości reputacji i stanowi innowacyjny 
sposób wyrażania poziomu zaufania w kategoriach finansowych, a także zapewnia 
możliwość przekazywania go komuś innemu.

Wirtualny obraz to graficzna reprezentacja, dostarczana po systemowej analizie wszystkich, 
dostępnych w blockchain informacji o firmie, towarach czy też usługach oferowanych przez 
właściciela BR.

Przykładowo, system, opierając się na wiarygodnych, przechowywanych w blockchain 
informacjach o firmie, jej aktywach, stanach magazynowych, dynamice sprzedaży oraz innych 
aktywnościach, prezentuje niezależne rankingi, rentowność za określony okres czy też poziom 
bezpieczeństwa inwestycji.
W sytuacji, gdy BR dotyczy produktu, system analizuje wszelkie informacje na jego temat 
(miejsce i data produkcji, sposób dostawy, zainteresowanie konsumentów, liczba sprzedażowe, 
zadowolenie klienta itp.).
Natomiast jeśli BR dotyczy usług, system analizuje wszelkie parametry usługi(początek 
działalności, ilość zrealizowanych usług w określonych okresach, dynamikę cen, zadowolenie 
klienta itp.).

System automatycznie analizuje wszystkie informacje, a następnie wyświetla wynik w formie 
graficznego obrazu na Stronie Wirtualnego Obrazu - ViP (Virtual image Page);
Platforma nieustannie generuje i wyświetla aktualny stan ViP opierając się na wszystkich, 
dostępnych w blockchain informacjach, o właścicielu BR.



Powyższe czynniki stymulować będą rozwój inwestycji zbiorowych. Smart kontrakty zapewniają 
praktycznie nieograniczone możliwości strukturyzacji praw do obiektów oraz projektów 
inwestycyjnych, co znacznie pomoże stworzyć różne formaty crowdfundingowe. Pominięcie 
regulacji bankowych dzięki inwestycji poprzez Platformę ma za zadanie umożliwić właścicielom 
BR pozyskanie funduszy w sposób tańszy i pozbawiony rozbudowanej administracji, co również 
zmniejszy koszty, zwiększając rentowność.

Analizy Marketingowe
Badania, studium, implementacja

Od wielu lat nieustannie eksplorujemy inwestycyjne i finansowe rynki i badamy nowe 
możliwości technologiczne, dlatego świetnie dostrzegamy, że nadszedł czas na nowe pomysły w 
aspekcie wdrażania technologii blockchain.
Wynikiem naszych badań jest stworzenie przełomowej koncepcji Platformy Blockchain-
Reprezentacji, która łączy blockchain i życie codzienne.

Badania w tym zakresie przeprowadzone zostały przez międzynarodowe firmy konsultingowe:
McKinsey; 



Accenture; 

CoinSchedule;  

International Data Corporation (IDC); 

PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited). 

Badania ukazują, że technologie blockchain, które wciąż na wczesnym etapie rozwoju, 
wymagają większego zaangażowania społeczności biznesowej, by dojrzały, odpowiednio się 
rozwijały i doświadczyły masowej aplikacji.

Zainteresowanie inwestycjami w technologie blockchain rośnie, gdyż coraz więcej firm 
przechowuje swoje dane w bezpiecznych i niezniszczalnych rozproszonych rejestrach, co 
zmienia wszelkie procesy biznesowe.

Badawcza i doradcza firma International Data Corporation (IDC), która specjalizuje się w 
rynkach technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, przeprowadziła szeroko zakrojone 
badania dotyczące perspektyw zastosowania rozwiązań blockchain w procesach biznesowych, a 
także przygotowała listę krajów, dla których priorytetem powinien być rozwój technologii DLT 
(Distributed Ledger Technology  - Technologia Rozproszonej Księgi).

Opierając się na prognozach IDC, w ciągu najbliższych pięciu lat roczny implementacja 
technologii blockchain ma wzrosnąć o 81,2%. Inwestycje firm dotyczące wykorzystania DLT, do 
końca 2022 roku mają osiągnąć kwotę 16,7 mld dolarów.

Międzynarodowa firma konsultingowa McKinsey, nieustannie analizująca dane rynkowe, 
ustaliła, że krajem największych inwestorów w technologie blockchain oraz ich wprowadzaniem 
do sektora komercyjnego i sektora usług będą Stany Zjednoczone.
Kolejna na liście jest Europa Zachodnia, dalej Chiny i kraje regionu Pacyfiku, które bardziej 
skupiają się na sektorze finansowym.
Istnieją także inne branże, w których wprowadzenie blockchain może okazać się dobrym 
pomysłem. Firmy otwarte na innowacje mogą być zainteresowane tą technologią.

Bazując na zasadzie metodologicznej brzytwy Ockhama, zakładając, że najprostsze rozwiązanie 
jest najlepsze, badacze z McKinsey stwierdzili, że stosunkowo trudno jest zaimplementować 
rozwiązanie oparte na blockchain we wszystkich obszarach.

Badania pokazały, że wprowadzenie rozproszonych rejestrów najefektywniejsze będzie w takich 
dziedzinach jak ubezpieczenia, łańcuchy dostaw, rynki kapitałowe, gdzie zastosowanie takich 
rozwiązań pozwoli rozwiązać problemy nieefektywności i oszustw, a także poprawi 
transparentność działań.

Dodatkowo naukowcy twierdzą, że sam fakt wprowadzenia blockchain zwykle jest pozytywnie 
odbierany przez inwestorów, ukazując, że firma otwarta jest na innowacje.



Firma konsultingowa PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited) przeprowadziła 
ankietę wśród 600 dyrektorów z 15 krajów, a jej wyniki pokazały, że 84% już z nich stara się 
dostosować technologię blockchain do swoich potrzeb biznesowych, a 62% ankietowanych już 
wystartowało z własnymi projektami blockchain i 25% z nich uruchomiło już pilotażową wersję 
sieci blockchain. Badania pokazały także, że swoją działalność próbują przenieść do blockchain 
przedstawiciele prawie wszystkich znanych sektorów gospodarki. Blisko ćwierć ankietowanych 
PwC stwierdziło, że nie ma pojęcia, jak rozpocząć pracę z blockchain, a 14% przedstawicieli firm 
uskarżało się na brak gotowych mechanizmów zarządzania i interakcji, co ogranicza ich 
możliwość wykorzystania blockchain.

Zgodnie z przewidywaniami firmy konsultingowej Accenture, blockchain będzie 
wykorzystywany dla wielu różnych rodzajów aktywów w latach 2019–2024, a do 2025 roku 
stanie się masowym fenomenem i integralną częścią globalnego kapitału.
Rok 2019 ma być punktem zwrotnym w zakresie rozwoju technologii blockchain oraz jej 
implementacji w różnych dziedzinach aktywności w celu rozwiązywania globalnych 
problemów.

Badania przeprowadzone przez firmę konsultingową CoinSchedule ukazały, że w 2018 roku 
sam rynek ICO przyciągnął 21,4mld dolarów.

Aktualnie istniejące rozwiązania technologiczne są w stanie sprostać tylko części problemów, 
co zapewnia członowy rozwój łańcucha blokowego.
Jest absolutnie oczywistym, że na rynku panuje deficyt poważnych, kompleksowych rozwiązań 
integracyjnych.
W przypadku platform blockchain, to mamy do dyspozycji głównie platformy, które 
umożliwiają użytkownikom stworzenie własnych zasobów krypto - tokeny blockchain, którymi 
następnie można handlować na giełdach, co przyciąga inwestycje.
Rozszerzone wersje platform, oprócz emisji zasobów cyfrowych, oferują także możliwość 
przeprowadzenia  zdecentralizowanego crowdsale z dodatkowymi funkcjami organizacji 
społeczności, jak na przykład głosowania czy transmisji zaszyfrowanych wiadomości.
Jednak z praktycznego punktu widzenia takie platformy i zasoby nie są zbyt funkcjonalne.

Jako że formacje infrastrukturalne są zbyt skomplikowane w użyciu oraz niezbyt przydatne w 
codziennym życiu, użytkownicy często są zmuszeni do regularnej zamiany tokenów na waluty 
fiat i odwrotnie. Taka sytuacja dodatkowo komplikuje funkcjonalność całego systemu.

Istnieją też tak zwane platformy rejestru blockchain, które są wykorzystywane w dziedzinie 
rejestracji kwestii prawnych, logistyki, ubezpieczeń społecznych, edukacji, medycyny, kontroli 
jakości produktów, jednak zwykle są egocentryczne i nie są zintegrowane z innymi blockchain.

Obecnie programiści aktywnie angażują się w budowę otwartego kodu źródłowego, który 
pozwoli na wymianę zasobów cyfrowych i kryptowalut pomiędzy różnymi blockchain. To 
również potwierdza fakt, że pełny potencjał technologii blockchain wciąż nie został ujawniony.



Jak przedstawiliśmy powyżej, obecnie funkcjonujące platformy istnieją w 
nieustrukturyzowanych, złożonych warunkach i wciąż brakuje kompleksowych rozwiązań 
platformy integracyjnej.

Właśnie dlatego system integracji BILLCRYPT pl stanie się niezastąpionym środowiskiem do 
tworzenia Reprezentacji Blockchain, będąc niezwykle przydatnym narzędziem dla biznesu, 
inwestorów oraz zwykłych użytkowników.
A token BILLCRYPT ma spore szanse na zajęcie czołowych pozycji w rankingu kryptowalut.

Jasnym jest, że blockchain ma szansę stać się całkowicie nowym, bezpiecznym sposobem na 
przechowywanie oraz przekazywanie wartości w cyfrowej postaci.
Jedną z głównych blockchain funkcji jest możliwość realizowania transferów finansowych bez 
udziału tradycyjnych sieci bankowych.
We wszystkich krajach, bez wyjątku, jednym z najbardziej uregulowanych elementów 
gospodarki jest bankowość. Wiąże się to z otrzymaniem licencji, regularnymi kontrolami oraz 
ciągłym raportowaniem wobec wielu komisji monitorujących płynność instytucji kredytowych.

W przestrzeni krypto dany projekt tworzy swój model ekonomiczny niezależnie od regulacji 
zewnętrznych. Blockchain zapewnia pełną zdecentralizowaną samoregulację.
Tradycyjne operacje bankowe, lecz oparte na platformie blockchain, generują prawie zerowe 
koszta operacyjne, a ich dokładność (poprawność rozliczeń pomiędzy stronami) jest 
nieporównywalnie wyższa w stosunku do tradycyjnych instytucji finansowych.
Pojawiają się już przykłady skutecznego połączenia klasycznego systemu finansowego z 
wirtualnym, jak na przykład w przypadku norweskiego banku Scandinavian Bank, który połączył 
konta swoich klientów z portfelami kryptowalut internetowego portalu Coinbase.

Aktualnie na świecie można zaobserwować ogromne zapotrzebowanie na proste, 
przewidywalne i bezpieczne inwestycje. Rynek jest ogromny, podobnie jak jego potencjał 
wzrostu, gdyż jego obecny rozwój jest mniej więcej na tym samym etapie rozwoju, co rynek 
systemów płatności i kart plastikowych 25 lat temu.

Blockchain znajduje się w fazie niesamowitego wzrostu. Rozwija się technologicznie i na dużą 
skalę, dostosowując się do realnego świata. Możliwości zastosowania praktycznie we wszystkich 
dziedzinach świadczą o jego obiecującej przyszłości. Jako, że coraz większa liczba inwestorów 
interesuje się technologiami blockchain, możemy spodziewać się rosnącego wpływu i wdrożeń 
blockchain, zarówno w przemyśle, jak i w codziennym życiu. Będzie on także wykorzystywany w 
połączeniu z innymi technologiami, takimi jak sztuczna Inteligencją – AI, big data itp., by były 
jeszcze bardziej wydajne i praktyczne.

Dostrzegamy duża potrzebę powstania rozwiązań integracyjnych. Podobnie uważają także tacy 
giganci jak Samsung czy Apple, którzy jednym głosem mówią o wzajemnym przenikaniu się 
różnych platform, co przyniesie obopólne korzyści nawet bezpośrednim konkurentom.



Blockchain w różnym stopniu zaczyna się pojawiać także w bardzo różnych dziedzinach, jak na 
przykład rozwijającej się technologii giełdowej, gdzie niemożliwe jest samodzielne podołanie 
kosztom programowania oraz utrzymania szybkości rozwoju. Rozwijający się rynek zmusza 
firmy do współpracy, co jest bardzo dobre, gdyż użytkownicy otrzymują przeróżne produkty, 
posiadające jednak wspólny mianownik.

W takiej sytuacji zasady funkcjonowania jakie oferuje system integracji BILLCRYPT czynią z 
niego jedną z najbardziej zaawansowanych obecnie platform Blockchain.
Jest to wyjątkowy projekt, pod względem skali i potencjału porównywalny do Facebooka lub 
Google.

Część Techniczna
BILLCRYPT pl to otwarta, wielofunkcyjna platforma o otwartym kodzie źródłowym, która 
pozwala na  tworzenie Blockchain-Reprezentacji.
Użycie w projekcie technologii blockchain umożliwia budowę weryfikowalnego systemu, 
transparentnego dla wszystkich uczestników.
Platforma posiada intuicyjny interfejs wdrożony w formie logicznej, zrozumiałej strukturalnej 
strony oraz powiązanej aplikacji mobilnej.

Platforma integruje oraz obsługuje system zdecentralizowanych aplikacji (DApp), Smart 
Kontrakty na blockchain Ethereum oraz inne serwisy interakcji.
DApp to zdecentralizowana aplikacja oparta na blockchain, stworzona specjalnie do 
wyznaczonych celów, która wykonuje zaprogramowane działania na blockchain.



Zbudowana jest backendu oraz frontendu. W miejscach kontaktu użytkowników z właścicielami 
BR wykorzystywany jest interfejs użytkownika stworzony przez kod frontendu i odnosi się on do 
kodu backend w celu wykonywania określonych funkcji. DApps zapewnia bezpośrednią 
interakcję pomiędzy użytkownikami a właścicielami BR, dlatego nie jest wymagany centralny 
serwer. Jest to w pełni otwarte źródło.
Z funkcji użytkowników DApps może korzystać jednocześnie wielu użytkowników. Wszystkie 
funkcje będą dostępne za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz przyjaznych dla 
użytkownika, intuicyjnych aplikacji mobilnych.

DApps, stworzone przez programistów platformy wspierane są przez serwis techniczny 
BILLCRYPT pl, w celu zabezpieczenia nieustannej, skutecznej automatyzacji funkcjonowania. 
DApps funkcjonują na algorytmach zakodowanych w smart kontraktach określających ich 
funkcjonalność. DApps monitorują zmiany, uwzględniają reputację oraz prezentują 
wygenerowany status BR na platformie.

Smart kontrakty specjalnie są pisane w języku algorytmów aplikacji Solidity, by funkcjonowały 
dokładnie tak, jak je zaprogramowano, bez możliwości cenzury, udziału stron trzecich, oszustw 
czy przestojów.
Komputerowy kod Smart kontraktów pozwala na stosowanie zasad i przepisów pomiędzy 
dwiema stronami nawiązującymi współpracę. Smart kontrakty zapewniają automatyczną 
egzekucję umowy.
Raz napisana umowa może zostać zrealizowana dowolną liczbę razy. Smart kontrakt jest 
prawną umową, która jest spisana poprzez komputerowy kod w celu automatyzacji zadań, a 
także zapewnienia transparentności działania systemu. Przykładowo smart kontrakty mogą 
zostać wykorzystane do dokonania zakupów lub sprzedaży, albo też do potwierdzania prawa 
własności rzeczywistych aktywów.
Platforma dostarcza użytkownikom zestaw zintegrowanych DApps, które zapewniając działanie 
wszystkich funkcji platformy, a także możliwość samodzielnego tworzenia nowych DApps i 
Smart kontraktów lub poprzez zatrudnienie specjalistów wykorzystując ich Reprezentacje na 
platformie w celu rozszerzenia indywidualnych możliwości. Zestawy narzędzi SDK do DApp 
podnoszą atrakcyjność wykorzystania  API Billcrypt na rozwijającym się rynku 
zdecentralizowanych aplikacji.

Główny język programowania DApps, Solidity, zapewnia także możliwość implementacji 
języków LLL (podobnych do języka przetwarzania listy Lisp) i Serpent (język programowania do 
ogólnego przeznaczenia, podobnie Python). DApps mogą być wykorzystywane w dowolnym 
celu i nie są związane tylko z transakcjami finansowymi.

Wszyscy uczestnicy (osoby fizyczne, organizacje, agencje rządowe) posiadają równe prawa oraz 
korzystają z tych samych protokołów.

Połączenie z platformą możliwe jest dzięki użyciu protokołów JSON-pure API (Web API), które są 
kompatybilne z każdą aplikacją zgodną ze standardem przesyłania wiadomości, jak na przykład 
ISO20022 lub Język Znaczników Produktów Finansowych (FpML), który to jest protokołem XML 



przetwarzającym elektroniczne operacje komercyjne w zakresie finansów. FpML jest używany w 
elektronicznej działalności przez Deutsche Bank, Reuters, SunGard w handlu oraz systemach 
zarządzania ryzykiem, w pakiecie FpML dla Java (zestaw narzędzi FpML dla Javy), stworzonym 
przez Kronos Software oraz Logica, czyli systemem opartym na FpML dla średnich firm, 
zarządzającym egzotycznymi transakcjami w Commerzbanku.

Wbudowany w system moduł płatności automatycznie zamieni tokeny na amerykańskie dolary i 
vice versa, w celu dokonania odpowiednich operacji. Pozwoli to Giełdzie na wymianę tokenów 
na dolary i dolarów na tokeny, a kurs wymiany zawsze będzie odpowiadał giełdowemu kursowi. 
Dzięki współpracy z odpowiednimi operatorami – dostawcami usług płatniczych - użytkownicy 
będą mogli poprzez bramki konwertować waluty fiat na tokeny i odwrotnie.

Wykorzystanie Blockchain 

Początkowo platforma BILLCRYPT zbudowana będzie n blockchain Ethereum.
Ethereum posiada obecnie największą liczbę węzłów spośród wszystkich blockchain, co czyni go 
najbardziej zdecentralizowanym.
Blockchain bazuje na platformie Turinga.

Kluczowe funkcjonalności blockchain 

• Wszystkie informacje zapisane w bloku są kodowane;
• „Hashowanie” jest gwarancją niezmienności bloku dodanego do łańcucha bloków;
• Cyfrowe podpisy i klucze (prywatne i publiczne) zabezpieczają informacje przed 
nieautoryzowanym dostępem, zapewniają bezpieczeństwo systemu i chronią przed dostępem z 
zewnątrz.

Dzięki temu wszelki dane przechowywane są w blockchain i chronione silnym 
szyfrowaniem przy użyciu podpisu cyfrowego.
Proces zapisywania danych w bloku to proces jednorazowy. W żaden sposób nie da się go 
zmienić.

Wszystkie informacje stanowią strukturę danych, a przechowywane są ich różne rodzaje:

• Zarządzanie Tożsamością
• Dokumenty
• Działania Zarządzające
• Operacje Biznesowe
• Realizacja Transakcji
• itp.



Bezpieczne działanie

Każdy blok w blockchain posiada wartość hash, która stanowi jego unikalny identyfikator. Dwa 
identyfikatory bloków nigdy nie będą identyczne. Znaczy to, że danych zawartych w bloku nie 
da się zmienić, gdyż zmieniłaby się wartość funkcji hash. Dodatkowo wszystkie informacje 
zawarte w bloku są chronione także kryptograficznie. Dane mogą być dostępne tylko dla tych, 
którzy je stworzyli. Aby uzyskać dostęp do takich danych niezbędny jest klucz prywatny.

Transakcje są przechowywane w bloku i są podpisane cyfrowo, czyli po ich zapisaniu nie da się 
ich zmienić, co zapewnia blokowi niezbędną integralność i, jeśli to konieczne, transparentność.

Architektura platformy

Platforma zbudowana jest z zintegrowanych modułów, które pozwalają na dowolną 
aktywność w projekcie.
Wysoki poziom adaptacji - platforma pozwala posiadaczom BR na niezależne kombinowanie 
różnych modułów w celu ich dostosowania do własnych potrzeb.
Moduły składają się ze specjalnych kombinacji dopasowanych DApps i podzielone są na grupy:

• Infrastruktura
• Funkcjonalności
• Płatności
• Specjalizacje
• Usługi



Stworzone algorytmy bazują na naturalnej ewolucji, dostosowanej do potrzeb użytkowników i 
będą one mogły automatycznie tworzyć Smart kontrakty, łącząc różne zadania, komponenty i 
modele behawioralne.
Przy udziale DApps, Ciągłej Integracji (CI) i Ciągłej Dostawy (CD) wdrażane będą wszystkie 
procesy. Liczba jednoczesnych użytkowników jest nieograniczona. 

Współpraca

Będziemy starać się zapewnić dostęp przedstawicielom społeczności programistów, by mieli 
możliwość tworzenia własnych dodatkowych technologii.

Programiści będą aktywnie zaangażowani w budowę otwartego kodu źródłowego, który 
pozwoli na wymianę informacji i kryptowalut pomiędzy różnymi platformami i blockchainami.

Aby rozwiązać problemy związane z integracją różnych blockchain oraz rozwoju technologii 
blockchain, tworzone są nowe sposoby, bazujące na pomyślnie wdrożonych rozwiązaniach, w 
szczególności wymian Atomic, które zostały już wdrożone w niektórych blockchainach 
wspierających technologię oddzielnego certyfikatu SegWit ( Segregated Witness). Poprzez takie 
rozwiązanie sieć będzie działać niezakłócenie, jednocześnie zamieszczając więcej informacji w 
głównej jednostce oraz eliminując zmianę identyfikatora tej samej transakcji. W efekcie 
podnosi się bezpieczeństwo i szybkość działania.

Taka sytuacja możliwa jest dzięki zmianie struktury przechowywania danych w bloku oraz 
mechanizmu weryfikacji transakcji dla pełnoprawnych węzłów sieciowych. Scenariusze oraz 
podpisy figurują w osobnej strukturze certyfikatu.

Kilka grup roboczych pracuje nad technologiami kompatybilnymi z multi-platformami, wliczając 
w to Ethereum Enterprise Alliance Consumerium (EEA)
Integracyjna część platformy BILLCRYPT pl funkcjonować będzie jako przekaźnik 0x, przesyłając 
bieżące informacje pomiędzy blockchainami.

Serwis BILLCRYPT technicznie realizuje operacje bazujące na blockchain, który posiada własną 
jednostkę monetarną, używaną do pokrywania minimalnych opłat transakcyjnych.
W celu uproszczenia i przejrzystości obliczeń, użytkownicy różnych platform blockchain będą 
obciążani w jednej jednostce monetarnej - tokenach BILC.

Dla bezpośrednich międzynarodowych płatności Microsoft Dynamics System został 
zintegrowany z platformą wraz z SWIFT, co pozwala na transfer funduszy bezpośrednio na 
konta uczestników.



Opis tokena i modelu 
finansowego
Token BILLCRYPT, Symbol Giełdowy BILC
Cenne, cyfrowe aktywo chronione kodem Smart Kontraktu zgodnego ze standardem ERC20.
Wydane na platformie Ethereum.
Emisja jednorazowa, ograniczona limitem 152 000 000 BILC.
Token jest podzielny na 0,00000001 BILC.

Deflacyjny model finansowy – udostępnienie ograniczonych rund na rynku, odkup tokenów za 
uzyskane profity, smart kontrakt posiadający funkcję spalania tokenów przez twórców w celu 
ochrony wartości rynkowej.

W razie zaistnienia takiej potrzeby, token może zostać w przyszłości przeniesiony na inne 
platformy, przy zachowaniu całkowitej liczby tokenów.

Każdy token BILC zapewnia nieograniczone członkostwo w BILLCRYPT pl.
Osoby przechowujące tokeny długoterminowo otrzymują uprzywilejowane członkostwo na 
platformie.

Ewolucyjny token BILLCRYPT to nowoczesny, innowacyjny, zaawansowany technologicznie i 
bardzo zyskowny sposób inwestowania. Jest to kluczowy komponent systemu zapewniającego 
wewnętrzne wzajemne rozliczenia.

Cyfrowe aktywo BILLCRYPT przechowywane jest w blockchain Ethereum, co zapewni mu 
istnienie nawet w obliczu globalnej katastrofy, jeśli będzie działał przynajmniej jeden węzeł 
sieci blockchain spośród wielu istniejących na całym świecie.
Wszystkie węzły prezentują równą wartość i są niezależne. Dane przechowywane są w sposób 
zdecentralizowany i są rozpowszechniane w całej sieci. System nie posiada jednego właściciela 
czy osoby, która mogłaby nim niezależnie zarządzać. Wszelkie zmiany w systemie mogą 
nastąpić dopiero, gdy większość węzłów je zaakceptuje i potwierdzi. Dostęp do cyfrowego 
zasobu BILC możliwy jest z każdego miejsca na świecie, posiadającego dostęp do Internetu.

Zasoby cyfrowe BILLCRYPT mogą być przechowywać również w zimnych portfelach w 
przypadku braku dostępu do Internetu.

BILС jest zarówno cyfrowym przechowującym wartość jak i formą karty klubowej zapewniającą 
przywileje i dostęp do funkcji projektu, jak również stanowi pewien rodzaj wejściówki do 
zamkniętych przedsprzedaży, a także wewnętrzną walutę cyfrową, którą można płacić za nowe 
zasoby cyfrowe w formie ViP oraz tokeny innych projektów.



Każdy taki token zapewnia znaczące przywileje swoim posiadaczom, zwiększając ich dobrobyt.

BILC może być notowany na giełdach, a także będzie można nim swobodnie handlować, 
wymieniać, pożyczać. Wiele giełd oferuje możliwość pożyczenia tokenów na elastycznych 
warunkach. Dzięki temu token BILLCRYPT będzie wymieniany i pożyczany na wielu giełdach.

BILС wykorzystywany będzie przez Reprezentacje Blockchain do wzajemnych rozliczeń, 
uwzględniając wzajemne przywileje, co wpłynie na regularny obrót środkami i zwiększy 
zapotrzebowanie na BILC.

W miarę upływu czasu powstanie coraz więcej BR na platformie, które będą wymagały 
tokenów BILC, jako wewnętrznej waluty platformy potrzebnej dla efektywnego rozwoju.

BILC będą potrzebne do:

• Płatności za towary i usługi;

• Pozyskania ViP na wewnątrz platformowe inwestycje;

• Skutecznego pozyskania środków od społeczności krypto na inwestycje w szerokim zakresie,
od projektów z branży IT po projekty z sektora realnego;

• Płatności wynagrodzenia dla użytkowników;

• Opłacenia minimalnych opłat za dodatkowe usługi na platformy, wykraczające poza darmowy
pakiet.

Ekonomia projektu jest zaprojektowana, by zapewnić finansowe bezpieczeństwo, 
elastyczność systemu, stabilność oraz możliwości jego dalszego wzrostu i rozwoju.

Tworzenie BR wykorzystując podstawowy zestaw funkcji jest darmowe.
Zapewni to ogromny przyrost nowych BR.

Przepływy finansowe oraz przychody platformy:

1. Użytkownicy kupują BILLCRYPT w celu ich przechowywania i użycia w przyszłości. Tworzą
oszczędności, by zachować wartość swoich funduszy.
2. BR emitują i implementują na Platformie tokeny swoich projektów (firm), przeznaczone dla
użytkowników platformy BILLCRYPT, które zapewniają przywileje, zniżki, premie, lepsze warunki
lub też dla innych kryptowalut i walut fiat, jednak bez przywilejów. Dzięki temu budowany jest
popyt na BILLCRYPT, który oddziałuje na jego cenę wymiany i zakupu. By zasłużyć na przywileje,
inwestor musi zakupić dowolną liczbę BILLCRYPT z wyprzedzeniem, a następnie przechowywać
odpowiednią liczbę przez określony czas.



3. Inwestorzy nie tylko będą mieli możliwość zakupu tokenów projektów, ale również rozwijać
prawdziwy biznes, na przykład, poprzez otwieranie nowych oddziałów w rzeczywistym świecie
jako partner. Można to nazwać następnym, bardziej zaawansowanym etapem rozwoju
franczyzy. Zapewni to również dodatkowe przepływy finansowe BILС.
4. Użytkownicy platformy będą wykonywać prace zgodne z instrukcjami biur Reprezentacji
Blockchain (instrukcje i zadania techniczne, tworzenie Smart Kontraktów, pozyskiwanie
informacji, reklama, udział w promocjach i programach bounty itp.). Wynagrodzenie wypłacane
jest w BILC.
5. BILLCRYPT będą wykorzystywane w celu pozyskiwania Części Wirtualnego Obrazu - ViP, który
jest pochodnym odbiciem oceny prawdziwego obiektu.
6. Pożyczki BILLCRYPT. Posiadacze tokenów mogą pożyczać je innym użytkownikom za opłatą.
Użytkownicy mogą dowolnie korzystać z otrzymanych tokenów BILLCRYPT, płacąc ustalone
opłaty właścicielom..
7. Działalność operacyjna. Platforma osiąga zysk dzięki pobieranym prowizjom. Od właścicieli BR
za hosting oraz korzystanie z dodatkowych funkcji i usług systemu integracyjnego. Od
użytkowników za opłacone przywileje oraz korzystanie z zasobów Platformy w relacjach
handlowych. Istnieje możliwość uchylenie prowizji w zamian za dostarczanie usług czy realizacji
określonych zadań przez użytkowników.
8. Aktywność platformy inwestycyjnej. Platforma, bazując na analizie Wirtualnych Obrazów
Firm, automatycznie podejmuje decyzje inwestycyjne, inwestując środki pochodzące z funduszu
rezerwowego cyfrowych aktyw BR.
9. Środki pozyskane od projektów sprzedających tokeny i BR, uzyskane w barterze.
10. Wpływy z reklam na platformie

Każdego miesiąca 80% zysku netto platformy zostanie przeznaczone na fundusz odkupu BILC.

W wyniku powyższego napędzony zostanie popyt. Zwiększenie zysków powodować będzie coraz 
większą ilość spalanych tokenów BILC, co zgodnie z prawami rynku przełoży się na wzrost jego 
wartości. Warto w tym miejscu zauważyć, że inwestorzy, którzy dłuższy czas będą przechowywać 
tokeny BILC ostatecznie będą mogli je sprzedać po wyższych cenach.

BILLCRYPT to mieszanka unikalności oraz masowego charakteru.

Te czynniki budują niezależny, innowacyjny model, obdarzony własnymi wewnętrznymi 
relacjami gospodarczymi. Ich zadaniem jest stymulacja rozwoju stosunków inwestycyjnych oraz 
napędzanie inwestycji zbiorowych. Pomogą wznieść dochody właścicieli BR na wyższy poziom.

BR, ViP, DApps i Smart Kontrakty zapewniają niemal nieograniczone możliwości konstruowania 
różnych form crowdfundingu oraz struktury praw do cyfrowych zasobów i obiektów projektów 
inwestycyjnych. Eliminują skomplikowane procesy regulacyjne oraz konieczność zgodności z 
przepisami bankowymi, oferują rzetelne informacje oraz zapewniają twórcom projektów z BR 
możliwość zgromadzenia funduszy na swoje projekty, przy znacznej redukcji kosztów, co 
zwiększa rentowność.



BILLCRYPT ITO (Pocztkowa Oferta Tokena)

Uczestnicy ITO BILLCRYPT naprawdę tworzą historię, promując realizację koncepcji innowacji 
oraz rozwój najnowszych technologii.

Środki pozyskane podczas sprzedaży Tokenów BILC poprzez ITO, zostaną przeznaczone na 
sfinansowanie stworzenia i rozwoju ekosystemu BILLCRYPT przez najbliższe 5 lat.

PRZEDSPRZEDAŻ
W początkowych etapach przedsprzedaży, w momencie napisania tej wersji Białej Księgi 
wcześnie inwestorzy zainwestowali w BILLCRYPT środki o wartości 7 775 981 dolarów.

Wykres ceny w przedsprzedaży

SPRZEDAŻ TOKENÓW   Runda 1: 03 Lip – 30 Wrz 2019, 
Runda 2: 11 Paź - 16 Gru 2019 lub do osiągnięcia Hard cap

Cena ITO - 1 BILC = 1 USD = 0.005 ETH

Soft cap = 10 000 000 USD = 50 000 ETH

Hard cap = 80 000 000 USD = 400 000 ETH

44% emisji = 66,880,000 BILC będzie dostępnych w ITO
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DYSTRYBUCJA TOKENÓW

W możliwie najkrótszym czasie po Sprzedaży Tokenów BILC dostępny będzie handle na 
rynku Exmarkets.

Szerokie zastosowanie BILC wpłynie na jego wartość, co uczyni go doskonałym 
przedmiotem inwestycji.

Wykorzystanie Funduszy

25% - Rozwój
25% - Marketing

15% - Fundusz stabilizacyjny 
15% - Wzrost
10% - Zespół

5% - Kwestie prawne
5% - Wydatki administracyjne



Wdrożenie projektu podzielone jest na następujące etapy:
· Programowanie
· Pozyskanie funduszy
· Stworzenie platformy
· Rozwój
· Integracja z innymi  blockchain

Etapy będą uruchamiane w zależności od sumy pozyskanych środków.

Jeśli rezultat crowdsale będzie niższy niż zakładany Hard cap, projekt wykona pracę adekwatną 
do pozyskanych środków, co jednak zapewni w pełni funkcjonalny i potencjalnie udany produkt. 
Istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnych etapów crowdsale, aby pozyskać dodatkowe 
fundusze.

Legal Part 

Z prawnego punktu widzenia krypto tokeny BILLCRYPT wdrażane są jako cyfrowy produkt, 
którego nie wolno utożsamiać z papierami wartościowymi czy też udziałami w firmie. Token jest 
wykorzystywany w celu funkcjonowania Systemu Integracyjnego i jest powiązany z wartością 
BR, ViP i innych produktów w systemie. W ten sposób tokeny pozwalają zachować kontrolę nad 
firmą, a także zaspokoić interesy inwestorów.

Mapa Drogowa
2016  
Pojawienie się pomysłu budowy jednolitej, 
wielofunkcyjnej platformy blockchain przeznaczonej 
dla przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych oraz 
inwestorów.

2017
Formowanie się koncepcji; 
Technologie, zadania, 
rozwiązania.



Q2 2018 
Rozwój projektu, systemu ekonomicznego oraz systemu 
bezpieczeństwa;
Negocjacje oraz zawarcie umów z partnerami projektu, 
członkami grupy inwestycyjnej; Stworzenie Smart 
Kontraktu dla Tokena BILLCRYPT; Przygotowania do 
zamkniętej przedsprzedaży
Uruchomienie BILLCRYPT 27 czerwca (wersja testowa);
Rozpoczęcie przyjmowania aplikacji do udziału z 
zamkniętej przedsprzedaży, cena 1BILC = 0,5 USD

Q3 2018 
Okres testowy;
Dalszy rozwój projektu, systemu ekonomicznego oraz 
systemu bezpieczeństwa;
08 08 2018 wydanie BILLCRYPT - emisja 152 000 000 BILC 
Zamknięta przedsprzedaż: cena 1BILC = 0,5 USD
Minimum zakupu 10 000 BILC = 5 000 USD
Konwersja funduszy inwestycyjnych od istniejących 
(wczesnych) inwestorów do BILLCRYPT

Q4 2018 
Dalsza praca nad projektem i systemem ekonomicznym
Zakończenie prac nad WhitePaper v.1
Budowa strony internetowej projektu
18 października - rozpoczęcie ostatniego etapu 
zamkniętej przedsprzedaży Cena 1BILC = 0,6 USD
Minimum zakupu 10 000 BILC = 6 000 USD
16 listopada - otwarcie przedsprzedaży (akceptacja 
aplikacji)
Cena 1BILC = 0,75 USD
Minimum zakupu 20 000 BILC = 15 000 USD



Q1 2019 
Modelowanie działalności projektu;
Przedstawienie terminów i pojęć BR i ViP; 
Stworzenie innowacyjnego modelu 
ekonomicznego; WhitePaper v.2;
Negocjacje z inwestorami instytucjonalnymi.

Q2 2019 
Rozszerzenie koncepcji BR;
Modelowanie procesów systemowych;
Przedstawienie terminu i koncepcji IVO (Initial ViP Offering – 
Początkowa Oferta ViP); 
WhitePaper v.3;
Lokalizacje języka (francuski, hiszpański, koreański, niemiecki, włoski, 
japoński, chiński itp.)
Marketing, PR i reklama przed startem Sprzedaży Tokenów; 
Przyłączenie do projektu kluczowych postaci świata kryptowalut; 
Negocjacje z inwestorami instytucjonalnymi.

Q3 2019 

Start ITO 03 Lipiec, 13:15 UTC

Cena 1 BILC = 1 USD
Kwestie prawne
Kampania bounty
Ustalenie zasad notowania na giełdach
Zakończenie 1 rundy ITO 30 Wrzesień, 20.00 UTC  

Q4 2019
Start Rundy 2 ITO, 11 Paź, 15.00 UTC
Rozwój platformy, infrastruktura, projekt, layout, MVP
Aplikacja na giełdy
Zakończenie ITO 16 Gru lub w momencie osiągnięcia Hard cap 
Notowanie na giełdach 
Zakończenie dystrybucji BILC 
Rozpoczęcie handlu BILLCRYPT na giełdach
Rozwój gospodarczy BILLCRYPT



Q1 2020 
Integracja platformy z Zasobami Zewnętrznymi
Uruchamianie testów BR na platformie; 
Testy ViP;
Zwiększona obecność na rynku;

Q2 2020 
Kompleksowe prace nad technicznym i 
ekonomicznym rozwojem platformy;
Okres testowy BR i ViP

Q3 2020 
Uruchomienie wszystkich funkcji platformy;
Uruchomienie BR z podstawowymi funkcjami;
Uruchomienie IVO (Oferta Początkowa ViP);
Start partnerskich projektów na platformie;
Start zamkniętej przedsprzedaży projektów partnerskich z puli;

Q4 2020 
Uruchomienie wszystkich funkcji BR;
Integracja rozwiązań;
Start otwartej przedsprzedaży projektów 
partnerskich; 
Start ICO projektów partnerskich

2021 i dalej 
Rozszerzenie możliwości platformy; 
Światowa ekspansja BR i BILLCRYPT



Praca ze społecznością
Sieci społecznościowe tak mocno weszły w nasze życie, że stały się głównym narzędziem 
komunikacji i rozpowszechniania informacji.
Widać jednak różnice w skali korzystania z sieci społecznościowych w zależności od położenia 
geograficznego i czynników demograficznych. Zrozumienie tych różnic to podstawa w 
przypadku chęci dotarcia do określonej grupy odbiorców.
Poprzez współpracę z grupami w lokalnych językach zamierzamy dotrzeć do odbiorców i 
społeczności z całego świata, budując z nich jedną, globalną społeczność Billcrypt.

Chcemy, by nasz projekt dotarł do jak największej liczby potencjalnie zainteresowanych osób z 
całego świata. Im szersze grono zainteresowanych osób, tym więcej oddanych zwolenników 
naszego projektu.
Dlatego budujemy wielojęzyczną lokalizację projektu, aktywnie rozpowszechniając informacje 
językach społeczności ze wszystkich kontynentów.
Potencjalny uczestnik Billcrypt korzysta z wielu usług, sieci społecznościowych oraz aplikacji do 
komunikacji czy codziennej pracy.

Ukierunkowana reklama w sieciach społecznościowych

Liczba użytkowników sieci społecznościowych osiągnęła około 4 miliardów ludzi na początku 
2019 roku.
Liczba użytkowników telefonów komórkowych to ponad 5 miliardów ludzi. Ilości te szybko 
rosną, zwłaszcza w przypadku aktywnych użytkowników sieci społecznościowych, 
korzystających z urządzeń mobilnych – przyrost wynosi ponad 40% w ciągu ostatniego roku.
Nawet biorąc pod uwagę, że część z tych kont jest fałszywa, zarządzają nimi „boty” w celu 
oszustwa lub są to kolejne konta danej osoby, to liczba prawdziwych użytkowników wciąż 
wygląda imponująco. Największy ruch w sieci generują użytkownicy urządzeń mobilnych, i jest 
to około 56% całego ruchu.

Stanowi to doskonałą możliwość zainteresowania odbiorców, gdyż wszystkie platformy oferują 
różne narzędzia reklamowe, pozwalające na skuteczne przekazywanie informacji.
Większość rynku zajmuje Facebook, który posiada ponad 2 miliardy aktywnych użytkowników.
Instagram posiada ponad miliard aktywnych użytkowników.
QQ, WeChat i Qzone, to w sumie około 3 miliardy aktywnych użytkowników, którzy pochodzą 
głównie z regionu Azji Pacyficznej.

Coraz większą popularnością cieszą się messengery. Powstaje wiele autorskich kanałów, 
charakteryzujących się ciekawymi i przydatnymi treściami, które przyciągają wielu wiernych i 
aktywnych subskrybentów. Do najbardziej popularnych na świecie należy chiński WeChat, który 
posiada ponad 900 milionów użytkowników. Jest to nie tylko czat, ale cały ekosystem, 
obejmujący możliwość płatności, rezerwacji itp.



Kakao to najbardziej popularna aplikacja wśród Koreańczyków, posiadająca ponad 100 
milionów użytkowników.

Telegram to natychmiastowy komunikator, aktywnie wykorzystywany na całym świecie, 
posiadający ponad 200 milionów użytkowników.

Dla globalnego rozwoju projektu istotne są również:
YouTube, VK, Twitter, Reddit, Medium.
Są to nowoczesne kanały, bardzo użyteczne do przekazywania informacji użytkownikom, którzy 
preferują autorskie treści dokładnie prezentujące materiał.

Powyższe sieci społecznościowe oraz komunikatory stanowią główne sposoby na przekazanie 
społeczności światowej koncepcji Billcrypt.

Reklama kontekstowa

Udokumentowanym sposobem na dotarcie i zainteresowanie potencjalnego użytkownika, 
podczas przeszukiwania przez niego Internetu, jest reklama kontekstowa.

Świetnie zdajemy sobie sprawę, że podjęcie decyzji o zainwestowaniu w projekt blockchain 
zapewne nie jest podejmowana natychmiastowo, dlatego by trafić do użytkownika, 
przedzierając się przez cały szum informacyjny, które towarzyszy nam w każdej chwili życia, 
musimy zapewnić maksymalną ilość kontaktów. Do tego celu idealnie posłużą liderzy wśród 
światowych wyszukiwarek - Google, Bing i chiński Baidu.

Notowanie ICO na renomowanych portalach

Agregatory ICO to wyspecjalizowane portale internetowe, zawierające informację o przyszłych 
projektach ICO z całego świata. Zawierają: daty, wartość tokena (monety projektu), etapy, 
bonusy itp. Istnieje wiele takich portali, zarówno globalnych jak i lokalnych, które często 
pomagają podjąć właściwą decyzję o ewentualnym zakupie, eksponując wszelkie za i przeciw 
projektu oraz prezentując opinie innych użytkowników.



Media - Blockchain/Kryptowaluty/IT

Naturalnie szczególną uwagę zwracamy na dokładne i szczegółowe recenzje naszego projektu, 
na portalach informacyjnych, ukierunkowanych na branże IT, technologii blockchain i 
kryptowalut. Autorska opinia dziennikarzy działających na takich portalach pozwoli na 
pozyskanie nie tylko opinii o projekcie Billcrypt od potencjalnych użytkowników, ale także od 
profesjonalistów.

Posty informacyjne, reklamy w popularnych sieciach społecznościowych i komunikatorach, 
reklama kontekstowa w wyszukiwarkach, agregatory ICO oraz specjalistyczne media mają 
zapewnić jak najszerszy zasięg, który przełoży się na wysoki przyrost użytkowników Platformy.

Budowa społeczności

Strony BILLCRYPT w sieciach społecznościowych.
Blog projektu na Medium i Golos.
Oficjalne kanały dyskusyjne BILLCRYPT w Telegram, WeChat, Kakao.

Dla wygody użytkowników będziemy utrzymywać oficjalne konta BILLCRYPT różnych mediów, 
w których publikowane będą wszelkie istotne informacje dotyczące rozwoju projektu oraz 
odpowiedzi na ewentualne pytania. Oprócz informacji na temat najbliższych eventów, podczas 
których będzie możliwość osobistego spotkania z członkami naszego zespołu, rozmawiać 
będziemy na temat pojawiających się problemów i rozwiązań, a także o uzupełnieniach 
zespołu czy nowych partnerach.
Link do naszej strony billcrypt.io

Powyżej zaprezentowano główne kanały komunikacji z naszą społecznością. Chcesz poznać 
szczegóły dotyczące projektu? Masz techniczne lub jakiekolwiek inne pytanie? Chcesz wyrazić 
opinię na temat projektu lub przedstawić swój pomysł? A może po prostu porozmawiać z 
zespołem? Posiadamy czaty na Telegram w języku angielskim i rosyjskim, WeChat w języku 
chińskim, Kakao w języku koreańskim, gdzie możesz zrobić to wszystko. Postaramy się działać 
szybko i być maksymalnie dostępni.

Spotkania, konferencje, wystawy

Po zakończeniu ITO sporządzimy listę najważniejszych światowych konferencji oraz wydarzeń 
poświęconych technologii blockchain, które odwiedzimy, by osobiście odpowiedzieć na 
wszelkie pytania. Będzie to dla nas również świetna okazja, aby zaprezentować nasze 
podstawowe pomysły zespołom programistycznym DApp. Stanowi to szansę nie tylko na 
pozyskanie partnerów, ale również zaprezentowanie innym projektom jak, dzięki naszej 
infrastrukturze, możemy pomóc w rozwiązaniu ich problemów.

https://www.billcrypt.io/


Forum Bitcointalk.org

Najpopularniejszym forum dla osób zainteresowanych światem kryptowalut oraz blockchain z 
pewnością jest bitcointalk.org. Z tego powodu stworzymy oficjalne sekcje projektu we 
wszystkich językach dostępnych na tym specjalistycznym forum dotyczącym blockchain/
kryptowalut, gdzie odpowiemy na wszelkie pytania użytkowników chcących dowiedzieć się 
więcej o BILLCRYPT.

Praca z funduszami VC

Odpowiednie zainteresowanie funduszy venture na etapach PRE-ITO oraz ITO zapewni 
pozyskanie kwoty niezbędnej do rozwoju projektu. Ze względu na tę niezwykle istotną 
interakcję, do ITO podchodzimy nie tylko z silną ideą, ale również posiadając przemyślaną 
koncepcję, strategię rozwoju, zaplanowaną innowacyjną gospodarkę projektu, a także z 
solidnie rozwiniętymi planami finansowymi i marketingowymi, co niewątpliwie potwierdzi 
naszą zdolność nie tylko do przeprowadzenia prac od początku do końca, ale w efekcie 
zbudowanie globalnego sukcesu firmy.

Praca z Giełdami Kryptowalut

Mamy świadomość, jak istotne ważne jest, by BILC czerpało korzyści nie tylko z działalności 
systemu, ale również z handlu na giełdzie, dzięki czemu użytkownicy zyskają z inwestycji w nasz 
projekt. Właśnie dlatego zaraz po zakończeniu ITO rozpoczniemy pracę nad notowaniem 
naszego tokena na liczących się giełdach kryptowalut. Wszystkie ogłoszenia związane z 
notowaniem BILC na giełdach zostaną opublikowane na naszych oficjalnych kanałach w 
odpowiednim czasie.



ZESPÓŁ 
W skład zespołu projektowego wchodzą entuzjaści i profesjonaliści, którzy są przeświadczeni 
o możliwościach oraz perspektywach technologii blockchain, rynku kryptowalut,
innowacyjnym rozwoju gospodarki i nowoczesnych technologiach finansowych.

Platforma Billcrypt pl angażuje profesjonalny zespół programistów, którzy odpowiadają za 
rozwój wielu platform odnoszących globalne sukcesy. 

Założycielami i twórcami projektu są biznesmeni oraz specjaliści finansowi, posiadający 
doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania oraz doświadczenie praktyczne 
w skutecznym tworzeniu i rozwijaniu projektów biznesowych, a także wieloletnie 
doświadczenia związane z inwestycjami na rynkach klasycznych i kryptowalut.

Zespół zarządzający może pochwalić się imponującym wachlarzem profesjonalnych 
kompetencji i zasobów mentalnych, potrzebnych do realizacji swojego planu. Na czele 
zespołu stoi doświadczony inwestor z wieloletnim doświadczeniem, lider grupy prywatnych 
inwestorów.

Evgeny Kulikov 
Założyciel & CEO BILLCRYPT

Lider Grupy Prywatnych 
Inwestorów Rich-Invest



Siarhei Lutsenka 

Dyrektor Rozwoju Biznesu

Daniel Grieg 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
Koordynator Zespołu Technicznego

Deepanshu Bhatt 

DORADCA, Fundraiser, 
Konsultant Blockchain, 
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Singapurze

Zahid Imran 

Bankier inwestycyjny, 
CZOŁOWY DORADCA, 
EKSPERT ICO, 
Przedstawiciel w ZEA



 Hamza Khan 
CZOŁOWY DORADCA, EKSPERT ICO
Programista, Ekspert Blockchain Stellar, Agent ds 
Notowania na Giełdach

Artur Holzwert 
DORADCA ICO, IEO, STO,  
Konsultant Cyfrowego Marketingu, 
Promotor Fundraisingu

Shehzad Khan 
DORADCA ICO, ITO, IEO, STO, IPO 

Rubab Arshad 
DORADCA ICO, IEO,  
Konsultant ds Marketingu, Promocji & Wzrostu, 
Notowania na Giełdach 

Zied Chaabane 
DORADCA, Reprezentant na Region MENA, 
Fundraiser,
Współzałożyciel pierwszej firmy krypto w 
Regionie MENA 



Przygotowaliśmy solidnie wyselekcjonowaną grupę kandydatów do działów technicznych, 
prawnych, finansowych, marketingowych oraz innych, które w niedalekiej przyszłości 
rozpoczną działalność.
Niektóre z tych osób brały udział we wstępnych etapach przygotowania projektu.

Podsumowanie  
Nasz projekt aktywnie się rozwija, dlatego niniejsza wersja Białego Dokumentu nie musi być 
ostateczną. Zostaną wprowadzone aktualizacje i dodatki. Zaktualizowana wersja będzie 
opublikowana na stronie projektu billcrypt.io we właściwym czasie.

Żaden fragment niniejszej Białej Księgi nie może być traktowany jako jakiegokolwiek rodzaju 
prospekt, oferta czy zaproszenie do inwestycji i nie jest to żadna forma oferty zakupu 
jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Dokument ten nie został 
sporządzony w zgodzie z prawem lub przepisami jakiejkolwiek konkretnej jurysdykcji, które 
miałyby chronić inwestorów oraz regulować treści dokumentu.

Nie może zapewnić rentowności, lecz oceniamy i prezentujemy potencjał projektu, a także 
zapewniamy ekspercką opinię, którą traktować należy co najwyżej jako rekomendację, a nie 
gwarancję. Inwestor podejmuje samodzielną decyzję o inwestycji w ten czy inny projekt.

Copyright* (C) billcrypt.io 2019 

* Pozwolenie kopiowania i rozpowszechnianie elementów tego dokumentu do celów 
niekomercyjnych oraz edukacyjnych, a mianowicie:

jakiekolwiek wykorzystanie bez zadośćuczynienia lub aplikacji handlowej, bez zgody Express, 
dozwolone jest jedynie pod warunkiem zacytowania oryginalnego źródła oraz wymienieniu 
praw autorskich.
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