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Abstract   
  

Gumagawa kami ng isang pandaigdigang Unibersal na desentralisadong platapormang 

BILLCRYPT. Ito ay isang multifunctional na sistema ng pagsasama ng Blockchain ng mga 

kinatawan na tanggapan ng mga kumpanya, mga propesyonal na komunidad, mga espesyalista 

at mga produkto.  

Ang Blockchain representation (BR) ay nilikha ng mga gumagamit sa anyo ng mga 

desentralisadong applications (DApp) sa blockchain na may komportableng interface.  

Sa batayan ng platform, ang isang interblockchain na imprastraktura ng teknolohikal at pang-

ekonomiyang pag-aari ay itinatayo, na pinagsasama ang mga proyekto ng blockchain at mga 

proyekto ng tunay na sektor.  

Ang isang komportableng kapaligiran ay magpapahintulot sa lahat na lumikha ng kanilang 

sariling BR, na bumubuo ng isang solong sistema ng may panatag na mapagkakatiwalaan.  

Ito ay hahantong sa pag-unlad ng anumang negosyo sa isang bagong antas ng hindi pa 

nagagawa.  

   

Ang mga pag-aari ng pamumuhunan na naka-embed sa system ay magbibigay-daan sa iyo na 

pinaka-epektibong maunlad ang iyong negosyo, magtatag ng mga kapaki-pakinabang na 

pakikipagsosyo at magsulong ng bawat isa nang matipid. Dahil sa epekto ng sinergi, 

makatanggap ng mga maraming benepisyo.   

   

Para sa Mga Mamumuhunan, ito ang magiging pinaka-nauunawaan at nakapagpapakita na 

istraktura, na nagbibigay-daan, sa pamamagitan ng pagtingin sa Virtual Image (Virtual imahe 

Part - ViP), upang mabilis at maaasahan suriin ang kinakatawan ng mga negosyo, at gumawa ng 

kapaki-pakinabang na mga desisyon sa pamumuhunan.  

  

Para sa mga ordinaryong gumagamit, ito ang pinakamadali at pinaka-maaasahang paraan upang 

pumili ng mga espesyalista, serbisyo, produkto.  

   

Para sa epektibong pagpapagan ng buong potensyal ng platform at ekosistema sa 

pamumuhunan, isang universal na asset ng isang bagong henerasyon ang nalikha - ang 

Evolutionary BILLCRYPT Token na may pamantayan ng ERC-20 sa Ethereum blockchain.  

   

Ito ay sabay-sabay:  

• imbakan ng halaga ng digital na asset;  

• isang privileged club card na nagbibigay ng access sa mga tanggapan ng Blockchain 

representative at mga function ng proyekto;  

• isang  uri ng tiket upang makapasok sa saradong pre-benta ng mga proyekto ng system;  



 

   

• panloob na digital na pera upang magbayad para sa mga function ng mga tanggapan ng 

Blockchain na kinatawan na maaari ka ring makakuha ng mga bagong asset ng crypto sa anyo 

ng mga token ng iba pang mga proyekto. Ang bawat ganitong mga token, naman, ay 

nagbibigay din ng mga makabuluhang pribilehiyo sa mga may hawak at gumagamit, at 

pinatataas ang kanilang kapakanan.  

   

Ang patuloy na pagpapaunlad ng plataporma, ang lumalagong katanyagan ng mga tanggapan ng 

tanggapan ng Blockchain, ang pagtaas ng pangangailangan para sa mga token, ay nagbibigay ng 

Billcrypt sa mga katangian ng ebolusyon at gawin itong isang kailangang-kailangan na 

kasangkapan sa pananalapi.  

  

Panimula  
Ang pag-unlad ng panahon ng Blockchain ay malapit na sa threshold ng pagpapakilala ng mga 

desentralisadong teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay.  

Ipinagmamalaki namin na ipahayag na kami ang una at tanging mga na iminungkahi ang 

konsepto ng pang-araw-araw na pang-araw-araw na kapaki-pakinabang na paggamit ng 

blockchain.  

Ang Platform Billcrypt pl ay gagawa ng blockchain na kinakailangan para sa lahat ng tao.  

   

Ipinakikilala namin ang mga bagong konsepto:  
BR - Blockchain Representation   

ViP - Virtual image Part (Part of the virtual image)  

IVO - Initial ViP Offering  

   

Sa kasalukuyan, napakahirap matukoy ang pagiging maaasahan ng impormasyon tungkol sa 

anumang bagay o paksa, kung ito ay isang kumpanya o isang espesyalista sa anumang 

larangan, o produkto. Lumilikha ito ng mga paghihirap sa paggawa ng desisyon.  

   

Sa maraming taon na nagtatrabaho sa larangan ng pamumuhunan, madalas din nating 

nahaharap ang problema ng pinansiyal na promising at kahit na mga negosyo na pambihirang 

tagumpay.  

   

Karaniwan, ang mga dahilan ay sa isang kumplikado at pinahabang proseso ng paggawa ng 

desisyon, sobrang pangangasiwa ng mga potensyal na namumuhunan sa institutional. Kahit na 

sa paglitaw ng posibilidad na makaakit ng pamumuhunan sa pamilihan ng crypto, ang problema 

ng tiwala ay nananatiling lubos na may kaugnayan.  

   



 

   

Kami, bilang mga propesyonal na may maraming mga taon ng karanasan, ay naiintindihan, dahil 

kailangan nating isagawa ang komprehensibo, maingat na gawain sa pag-evaluate ng mga 

potensyal na proyekto, hindi laging may kumpiyansa sa maaasahang impormasyon, kahit na ang 

negosyo na ito ay tumatakbo na.  

Upang makahanap ng maraming mga proyekto ng real, karapat-dapat hindi lamang pansin, 

kundi pati na rin ang tunay na pamumuhunan, kailangan mong makahanap ng mga tulad na 

magagandang proyekto at paggastos ng pagsisikap, pera at maraming oras.  

   

   

Pinapayagan ng Blockchain na ipatupad ang prinsipyo ng pagpapanatili ng ganap na pagiging 

maaasahan ng data nang walang pagsali ng anumang mga kadahilanan ng tao. 

Samakatuwid, nagpasya kaming lumikha ng isang platform - isang blockchain system add-on, na 

kung saan ay malutas ang mga problemang ito sa kanyang mga konsepto na diskarte, 

teknolohiya at pag-andar.  

   

Ang mga kompanya, proyekto, negosyo ay maaaring lumikha ng kanilang mga tanggapan ng 

Blockchain-Representative sa platform, kung saan ang lahat ng may-katuturang impormasyon 

tungkol sa negosyo ay ipapakita, na kung saan ay magbibigay-daan sa mga mamumuhunan na 

gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan nang mabilis at may pinakamataas na pagtitiwala. 

Madali para sa mga ordinaryong gumagamit na piliin ang mga serbisyo o produkto na kailangan 

nila.  

   

Batay sa impormasyon sa nagmamay-ari ng BR sa blockchain, isang maaasahang virtual na 

imahe ng kumpanya ng ViP (Virtual image Page) ay bubuo, na magiging nahahati sa mga bahagi - 

ang Virtual image Part. Ang bawat bahagi ng ViP ay magkakaroon ng isang tiyak na halaga 

depende sa rating at katayuan, at magiging isa pang kasangkapan para sa direktang 

pamumuhunan sa isang partikular na negosyo o produkto.  

   

Maaaring masubaybayan ng mga mamumuhunan ang virtual na imahe (isang hanay ng mga 

maaasahang data) ang estado ng Affairs ng kumpanya o produkto sa anumang oras at ayusin 

ang kanilang mga pamumuhunan sa oras, pagbawas o pagtaas.  

Nakagawa kami ng mga bagong prinsipyo para sa pang-ekonomiyang pakikipag-ugnayan ng 

lahat ng mga gumagamit ng system - mga may-ari ng mga kumpanya, proyekto, institutional at 

ordinaryong mamumuhunan.  

   

Para sa mga layuning ito, ang isang user na token BULCRYPT ay nilikha, na may isang 

ebolusyonaryong prinsipyo ng pag-unlad na pag-unlad sa proseso ng pandaigdigang pagtatayo 

ng sistema ng pagsasama.  

  

  



 

   

Background  
  

Problema:  
   

Ang paggamit ng blockchain sa tunay na buhay ay may gulo, walang sistema.  

   

Sa kabila ng katunayan na ang mga desentralisadong mga sistema ay umiiral sa mahabang 

panahon, at ang unang blockchain ay ipinagdiriwang na sa dekada nito, ang mga problema sa 

paggamit ng mga teknolohiya ng Blockchain sa pang-araw-araw na buhay ay mananatiling may 

kaugnayan. 

Ang mga ordinaryong gumagamit ay hindi pa gumagamit ng blockchain sa kanilang sarili, ngunit 

gamitin ito paminsan-minsan, nag-aaplay para sa ilang mga serbisyo, halimbawa, sinusuri ang 

pagiging tunay ng mga dokumento o kapag nagrerehistro ng mga karapatan.  

   

Ang isa pang problema ngayon para sa buong industriya ng Blockchain ay ang kakulangan ng 

pagsasama, teknolohikal at pang-ekonomiyang pagkapira-piraso ng mga proyekto. Sa 

kasalukuyan, ang bawat proyekto ay nakasalalay sa sarili nitong at, tulad ng mga palabas sa 

pagsasanay, hindi lahat ay nagtagumpay. Ito ay totoo lalo na para sa mga startup.  

   

Para sa mga umiiral na negosyo, masyadong, walang simple, malinaw at cost-effective na paraan 

upang magamit ang mga teknolohiya ng Blockchain sa kanilang pang-araw-araw na negosyo. 

Mga kumpanya na nais na aktibong bumuo, na nahaharap sa pangangailangan ng paggamit ng 

mga teknolohiya ng pagsisimula. Ang pagpapakilala ng mga teknolohiya ng blockchain sa 

kanilang mga gawain ay lubos na magbabago sa kanilang negosyo, ay magbibigay ng mga 

pakinabang sa mga nararapat dito. Gayunpaman, hindi madali ang pagsaling sa industriya ng 

crypto at blockchain sa ngayon. May pangangailangan na makaakit ng karagdagang mga 

intelektuwal, teknolohikal at pinansyal na mapagkukunan.  

   

Para sa mga namumuhunan, ang parehong problema ay umiiral sa kabilang panig - wala silang 

pagkakataon na talagang tasahin ang negosyo. Kadalasang sapilitang sila ay gumawa ng mga 

pagpapasya sa pamumuhunan batay sa hindi tumpak o hindi sapat na impormasyon.   

   

Bilang karagdagan, ang mga ordinaryong mamumuhunan, hindi katulad ng mga namumuhunan 

sa institusyon, ay madalas na nawalan ng pagkakataon na lubusang pag-aralan ang mga 

proyekto dahil sa kanilang kakulangan ng paghahanda at kahirapan sa pagpapatunay ng 

impormasyon. Alinsunod dito, kadalasan hindi sila maaaring mamuhunan sa mga seryosong 

negosyo at mga proyekto sa yugto ng pre-sale at napipilitang manirahan para sa isang mas 

mataas na presyo ng mga digital na asset sa huling yugto ng crowdsales o sa presyo ng merkado 

sa stock exchange matapos ang capitalization.  



 

   

   

Ito ay isang pangkaraniwang suliranin ng pagtitiwala sa mga kompanya, institusyon, negosyante, 

propesyonal, kalakal sa totoong mundo.  

   

Tayong lahat ay patuloy na nahaharap sa di-tumpak na impormasyon, napalaki na mga rating, 

maling mga pagsusuri, pekeng balita. Ito ay madalas na nakaliligaw at pinipigilan ang tamang 

aksyon.  

   

Ang mga umiiral na solusyon ay hindi angkop para sa mga bagong aktibong pagbuo ng 

desentralisadong segment ng merkado upang tunay na hakbang sa tunay na mundo.  

   

Solusyon:  
   

Ang pinakamahusay na solusyon sa lahat ng mga problemang ito ay ang lumikha ng isang 

pangkalahatang unibersal na espasyo sa anyo ng isang platform ng pagsasama, isang solong 

pandaigdigang unibersal na kapaligiran - isang ecosystem ng mga teknolohikal at pang-

ekonomiyang pag-aari na nagkakaisa sa blockchain(BR).  

Ang perpektong solusyon ay isang platform BILLCRYPT pl.  

Ang anumang kumpanya, propesyonal na komunidad, espesyalista sa anumang larangan ay 

magagawang lumikha ng sarili nitong Blockchain Representation sa platform. Maaari ring 

lumikha ang BR para sa mga kalakal at sa Pangkalahatan para sa lahat ng bagay na 

nangangailangan ng pagiging maaasahan ng makasaysayang impormasyon. 

Sa gayon, sa plataporma sa paglipas ng panahon ito ay lilikha ng isang malaking unified BR 

catalog na may visual na pagpapakita ng isang tunay na maaasahang impormasyon sa katayuan 

at reputasyon ng may-ari ng BR.  

   

Ito ay magiging isang napakahalagang tagapagpahiwatig na kailangang gawin ng lahat ang 

tamang desisyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

Paglalarawan ng 

proyekto  

Ang pagpaparehistro at imbakan ng anumang impormasyon sa blockchain ay isang mainam na 

paraan upang magamit ang blockchain technology. 

Ang plataporma na nagpapahintulot sa anumang mga user na lumikha at mag-host ng mga 

tanggapan ng Blockchain Representation (BR), kung saan maipon, maitatag at ipakita sa isang 

malinaw, graphical na pagtingin sa lahat ng mga ari-arian na pinili ng mga may-ari upang 

maipakita (sa detalyeng ito, sa ang seksyong Paglalarawan ng Platform)  

   

Ang layunin ng proyektong BILLCRYPT ay ang lumikha ng isang solong 

global na sistema ng mga tanggapan ng Blockchain Representation - BR 
   

Upang sa ganoon:   

• To Upang bigyan ang lahat ng pagkakataon na maipon ang maaasahang impormasyon 

tungkol sa kanilang sarili bilang isang espesyalista, tungkol sa negosyo, tungkol sa mga 

nilikha na produkto at kalakal 

• Bumuo ng isang reputasyon ng walang pasubali tiwala at ipakita ito sa isang maliwanag na 

paraan upang ang mga interesadong mga customer, mga kasosyo, mga kontratista, mga 

mamimili, mamumuhunan 

• Magbigay ng lahat ng mga gumagamit ng maaasahang impormasyon. 

• Pag-Monetize ng reputasyon at katayuan.  

• Upang lumikha ng isang maaasahang kapaligiran ng impormasyon na nagpapahintulot sa 

anumang negosyo na makakuha ng matatag na pundasyon para sa kasunod na pag-uugnay 

nito at anumang uri ng mga crowdsales.  

• Itaas ang antas ng seguridad sa paggawa ng desisyon sa isang hindi pa nagagawang antas.  

   

Upang lumikha ng isang solong pandaigdigang espasyo ng Blockchain-

Representations:  
  

• Magbigay ng teknolohikal na pagkakataon at mga solusyon sa pagsasama sa iba't ibang 

umiiral at bagong nilikha na blockchain para sa pagkonekta sa isang solong pandaigdigang 

network - bagong henerasyon ng Internet - WEB3.0  

 

 

 



 

   

   

Lumikha ng bagong -tatak na may modelo na panmg-ekonomiya:  
  

• Evolutionary BILLCRYPT token na may built-in na pag-andar sa pag-unlad;  

• Progresibong instrumento sa pananalapi, imbakan ng halaga ng digital na asset na may mga 

function sa pagbabayad sa loob ng system;  

• Mutual settlements at mutual investments sa pagitan ng mga tanggapan ng tanggapan ng 

Blockchain sa loob ng platform; 

• Pagbabayad ng mga gumagamit ng mga serbisyo ng Blockchain Representasyon at mga 

kalakal;   

• Mga pribilehiyo para sa mga may hawak;  

• Intra-platform bagong derivative financial instrumento ViP, na sumasalamin sa reputational 

value ng BR;  

• Mga pagkakataon sa kita para sa mga ordinaryong gumagamit sa loob ng system, 

gumaganap ng mga gawa at mga order na inalok ng mga tanggapan ng Representasyon ng 

Blockchain; 

• Makabagong modelo ng self-financing at self-regulation.  

   

Ang proyektong BILLCRYPT ay nagtakda ng malaki, ngunit 

makatotohanang at maaabot na layunin:  
   

• Gumawa ng mga teknolohiya ng blockchain na mauunawaan, abot-kayang at kapaki-

pakinabang sa lahat;  

• Bumuo ng isang tanggapan ng Blockchain Representative ng Platform na may intuitive 

interface;  

• Gumawa ng isang global multifunctional integration service; 

• Pagsasama ng Intra-platform BR-2-BR;  

• Panlabas na pagsasama sa iba pang mga proyekto, mga sistema at serbisyo ng blockchain; 

• Pagsasama sa mga offline na negosyo, B2B, B2G segment; 

• Pagsasama sa iba pang mga teknolohiya; 

•  Ikoonekta ang adjacent niches at mahusay na makipag-ugnay sa kanila; 

• Ang karagdagang mga elaborasyon upang magbabago ang mga umiiral na solusyon;  

• Pagbuo ng isang makabagong, tatak-bagong pang-ekonomiyang modelo. 

   

Ang ebolusyonaryong pang-ekonomiyang modelo - ang pag-unlad at pagtaas ng 

capitalization ng bawat indibidwal na BR ay natural na bubuo at pinatataas ang kabuuang 

dami ng negosyo. 

Makakaapekto ang BULCRYPT sa mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng paggawa 

ng mas madali at mas ligtas na makipag-ugnayan sa mga negosyo na kanilang pinuhunan. 



 

   

Ang mga kumpanya at mga negosyo ay magpapadali at gumawa ng maaasahang relasyon 

sa mga kasosyo at namumuhunan.  

   

 

 

Ang sistema ng pagsasama ng BILLCRYPT ay lumilikha ng isang pandaigdigang puwang ng 

tiwala, kung saan ang anumang impormasyon na kinakailangan para sa paggawa ng mga 

desisyon ay lubos na maaasahan.  

   

Ang halaga ng desentralisadong imprastraktura ng Billcrypt ay nasa transparency, 

seguridad at kadalian ng pakikipag-ugnayan, na garantisadong upang madagdagan ang 

kahusayan ng bawat partikular na negosyo at dagdagan ang kabuuang capitalization.  

  

Paglalarawan ng 

Plataporma  
Ang BILLCRYPT pl ay isang pandaigdigang desentralisadong sistema ng pagsasama para sa mga 

tanggapan ng Blockchain-Representative (BR) 

Ang isang solong multifunctional na imprastraktura na nagkakaisa sa mga tanggapan ng 

Representasyon sa Blockchain sa anyo ng mga desentralisadong aplikasyon sa blockchain 

(DApp). 

Ang isang natatanging platform na pinagsasama ang lahat ng mga pakinabang ng tunay na 

mundo at ang virtual space, ang pamilyar na Internet at blockchain. 

    

Ito ang susunod na hakbang sa pag-unlad - isang virtual space na may tunay na posibilidad. 

    

Ang maginhawang kapaligiran sa plataporma na may komportableng interface ay magbibigay-

daan sa lahat na pinaka-epektibong bumuo ng kanilang mga negosyo na isinama sa system sa 

pamamagitan ng kanilang sariling Blockchain Representation. 

    

Sa Plataporma magiging posible ang:  
  

• Upang magsagawa ng mga kinakailangang aktibidad na nauugnay sa blockchain; 

• Lumikha ng iyong sariling Blockchain Representation; 

• Piliin ang mga katangian at pag-andar ng BR na kailangan upang mangolekta ng kinatawan na 

impormasyon tungkol sa iyong negosyo o produkto; 



 

   

• Piliin ang daloy ng impormasyon na bumubuo sa ViP; 

• Gumawa ng mga BR na grupo para sa iba't ibang mga produkto, serbisyo at mga linya ng 

negosyo, buod ng kinatawan ng impormasyon tungkol sa bawat isa sa pangunahing pahina ng 

ViP (Pahina ng Pahina ng Virtual); 

•  Piliin kung ang isang karaniwang ViP ay dapat na nabuo o hiwalay para sa bawat produkto, 

serbisyo, linya ng negosyo ng isang solong negosyo, o parehong uri ng ViP nang sabay 

• Piliin ang mga katangian at pag-andar ng BR na kailangan upang mangolekta ng kinatawan na 

impormasyon tungkol sa iyong negosyo o produkto; 

• Piliin ang daloy ng impormasyon na bumubuo sa ViP; 

• Gumawa ng mga BR na grupo para sa iba't ibang mga produkto, serbisyo at mga linya ng 

negosyo, buod ng kinatawan ng impormasyon tungkol sa bawat isa sa pangunahing pahina ng 

ViP (Pahina ng Pahina ng Virtual); 

• Piliin kung ang isang karaniwang ViP ay dapat na nabuo o hiwalay na ViP para sa bawat 

produkto, serbisyo, mga linya ng negosyo ng isang solong negosyo, o parehong uri ng ViP nang 

sabay; 

• Monetize ViP 

• I-Token ang iyong negosyo; 

• Lumikha ng mga digital na asset; 

• Gumawa ng karagdagang mga daloy ng pananalapi para sa iyong negosyo;  

• I-advertise ang iyong negosyo; 

• Makaakit ng pagpopondo; 

• Magsagawa ng mga crowdsales ng lahat ng uri; 

• Upang magsagawa ng isang bagong intra-platform na pagtingin sa crowdsale - IVO (Paunang 

ViP na Alok); 

• Kumuha ng isang handa na ginawa malawak, patuloy na lumalagong base mamumuhunan; 

• Maghanap ng mga kasosyo at namumuhunan, mga customer at nakikipag-ugnayan sa kanila; 

• Itaguyod ang bawat isa nang matipid, mag-aani ng maraming benepisyo mula dito dahil sa 

epekto ng synergy; 

• Lumikha at mapanatili ang mga ligtas at maaasahang mga rehistro (produksyon, imbakan, 

transportasyon, atbp.) 

    

 

 

 

 



 

   

  
Magagawa ng mga namumuhunan:  
  

• Tumanggap ng maaasahang impormasyon tungkol sa mga proyekto at kumpanya, tungkol sa 

estado ng kanilang negosyo; 

•  Gumawa ng mas tumpak na desisyon sa pamumuhunan; 

•  Makilahok sa mga crowdsales na isinasagawa gamit ang plataporma sa mga pribilehiyo na 

termino. 

• Makilahok sa closed rounds. 

   

Ang BILLCRYPT pl ay nagbibigay ng mga kalahok sa mga handa na solusyon sa pagsasama at 

mapagkukunan:  

   

• Infrastructure at teknolohiya para sa paglikha at pamamahala ng virtual na Blockchain 

Representation; 

• Mga solusyon sa pamamahala ng handa na pamumuhunan; 

•  Ang mga nag-develop ay maaaring lumikha ng kanilang sariling DApp at ikonekta sila sa 

platform, upang makatanggap ng gantimpala mula sa mga may-ari ng BR .  

   

Ang mga tampok ng platform ay magiging kapaki-pakinabang din para sa mga analyst, 

forecasters at konsulta.  

   

Ang ang BR (Blockchain Representation)   
  

Ang Blockchain Representation ay ang sariling software package ng mga desentralisadong 

aplikasyon (DApp) sa BILLCRYPT pl platform, na ipinatupad sa karaniwang paraan para sa mga 

may-ari ng BR sa prinsipyo ng isang gabinete sa site, kung saan ang may-ari ay nagsasagawa ng 

lahat ng mga aksyon at setting. 

Ang panlabas na bahagi ng BR ay inilagay sa angkop na seksyon ng pampakay ng platform at 

magagamit sa lahat ng mga gumagamit. Doon, maaaring makuha ng mga user ang lahat ng 

maaasahang impormasyon tungkol sa mga may-ari ng BR at isagawa ang mga aksyon na 

kailangan nila (pagbili at pagbebenta ng mga kalakal o serbisyo ng mga may-ari ng BR, kanilang 

mga token at ViP, lumahok sa mga pag-promote at magsagawa ng mga order, pagtanggap ng 

kabayarang para dito ). 

Sa antas ng software, ang BR ay isang complex ng DApp na nagbibigay ng access sa mga 

mapagkukunan ng blockchain ng may-ari sa platform at pagsasama ng sariling panlabas na mga 

mapagkukunang blockchain ng kumpanya (kung may pangangailangan) sa platform at kasunod 

sa global blockchain.  

   

ViР (Virtual image Page) - Ay awtomatikong nabuo na nagreresultang pahina sa tanggapan ng 

BlockchainRepresentative, na batay sa patuloy na nakumpirma na data na 



 

   

nakaimbak sa Blockchain, ay lumilikha ng isang maaasahang visual na larawan na sumasalamin 

sa kalagayan, kalagayan at reputasyon ng may-ari ng BR. 

Ang data na ito ay lumilikha ng karagdagang halaga ng negosyo para sa may-ari ng BR.  

   

VIR (Virtual image Page) Ay awtomatikong nalikha sa Blockchain-ang representasyon ng pahina 

na nagreresulta, na batay sa patuloy na muling tiyakin ang data na naka-imbak sa Blockchain, 

upang lumikha ng isang purong visual na imahe, pagpapakita ng estado ng Affairs, ang katayuan 

at reputasyon ng may-ari ng BR. 

Lumilikha ang data na ito ng karagdagang halaga para sa negosyo ng may-ari ng br.  

 

aaaring hatiin ng may-ari ng BR ang kanyang holistic virtual na imahe sa anumang bilang ng 

mga bahagi ng ViP (Virtual image Part), matukoy ang halaga ng 1 ViP at ibenta ang mga ito 

sa mga gumagamit ng platform. Sa gayon, ang may-ari ng BR ay tatanggap ng mga 

karagdagang pondo para sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo at, bilang isang resulta, isang 

pagtaas sa halaga ng pamilihan ng ViP.  

   

Ang mga gumagamit ng platform sa anumang oras ay maaaring magbenta, palitan, magbigay ng 

collateral anumang halaga ng ViP sa anumang oras. 

Ang may-ari ng BR ay maaari ring gumawa ng kanilang mga Token at magsagawa ng Crowdsale 

sa platform o nang nakapag-iisa. Maaari niyang iugnay ang kanyang mga VIP sa kanyang mga 

Token upang maapektuhan nila ang halaga ng palitan ng bawat isa.  

   

Kaya, ang makabagong sistemang pang-ekonomiya na BILLCRYPT at ang BILC token ay nakakuha 

ng evolutionary development.  

   

Ang Virtual Image Part (ViP) ay isang yunit ng halaga ng reputasyon, isang makabagong 

paraan upang ipahayag ang isang antas ng tiwala sa mga tuntunin sa pera at ipasa ito sa 

ibang tao.  

   

Ang isang virtual na imahe ay isang graphical na representasyon, sinuri ng sistema ng buong 

hanay ng impormasyon na magagamit sa blockchain tungkol sa negosyo, mga kalakal o serbisyo 

na ibinigay ng may-ari ng BR.  

 

Halimbawa, ang sistema, batay sa maaasahang impormasyon na nakaimbak sa blockchain 

tungkol sa kumpanya, mga asset nito, imbentaryo, dinamika sa pagbebenta at iba pang mga 

aktibidad, nakapag-iisa ang mga rating, kakayahang kumita para sa nakaraang panahon, ang 

antas ng seguridad sa pamumuhunan. 

Kung BR ay kabilang sa isang produkto, pinag-aaralan ng system ang lahat ng impormasyon 

tungkol dito (lugar at petsa ng produksyon, paraan ng paghahatid, dami ng hiniling ng 

consumer, bilang ng mga benta, kasiyahan ng customer, atbp.).   

 

 



 

   

 

Kung BR ay bukas para sa isang serbisyo, sinusuri ng system ang lahat ng mga parameter nito 

(ang simula ng pagkilos, ang dami ng serbisyo para sa mga panahon ng oras, presyo dinamika, 

kasiyahan ng customer, atbp.).  

   

Ang sistema ay awtomatikong pinag-aaralan ang lahat ng mga parameter at ipinapakita ang 

resulta bilang isang graphical na imahe sa Ang Virtual image page – ViP (Virtual image Page);   

Ang platform ay bumubuo at patuloy na nagpapakita ng kasalukuyang estado ng ViP batay sa 

kabuuan ng impormasyong magagamit sa blockchain tungkol sa may-ari ng BR.  

 

 

  
  

 

Ang mga kadahilanang ito ay pasiglahin ang pag-unlad ng kolektibong pamumuhunan. Ang mga 

magagaling na kontrata ay nagbibigay ng halos walang limitasyong mga posibilidad para sa 

pagbubuo ng mga karapatan sa mga bagay at mga proyekto sa pamumuhunan, at 

makakatulong ito upang makagawa ng iba't ibang mga format ng crowdfunding. Ang kawalan 

ng pagbabangko regulasyon at pagsunod sa kaso ng mga pamumuhunan sa pamamagitan ng 

Platform potensyal na nagbibigay-daan sa BR mga may-ari upang mangolekta ng mga pondo 

mas mura at hindi nabigyan ng labis na pangangasiwa, at ito binabawasan ang mga gastos at 

nagtataas ng kakayahang kumita.   

  



 

   

Pagsusuri sa Marketing  
   
Pananaliksik, pag-aaral, pagpapatupad,  
   
Sa loob ng maraming taon, patuloy naming sinaliksik ang mga merkado ng pamumuhunan at 

pananalapi, mga bagong teknolohikal na posibilidad at malinaw na nauunawaan na oras na sa mga 

konsepto na bagong mga pamamaraang sa implementasyon ng mga teknolohiya ng blockchain. 

Ang resulta ng aming pananaliksik ay ang pag-unlad ng konsepto ng breakthrough ng 

BlockchainRepresentation Platform, na nag-uugnay sa blockchain at araw-araw na buhay. 

    

Ang pananaliksik sa lugar na ito ay isinasagawa ng mga internasyunal na kumpanya sa 

pagkonsulta:  

McKinsey;  

Accenture;  

CoinSchedule;   

International Data Corporation (IDC);  

PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited).   

Ang mga pag-aaral na ito ay nagpapahayag na ang mga teknolohiya ng blockchain ay nasa 

pinakamaagang yugto ng pag-unlad at nangangailangan ng higit na paglahok sa komunidad ng 

negosyo upang lumipat sa paglago, kapanahunan at mass application.  

   

Ang interes sa pamumuhunan sa mga teknolohiya ng blockchain ay lumalaki habang ang iba't 

ibang mga kumpanya ay naglalagay ng kanilang data sa mga secure at hindi mapaglabanan na 

ipinagkaloob na mga rehistro, kaya ang pagbabago ng lahat ng mga proseso ng negosyo. 

 Ang Specializing sa mga merkado ng teknolohiya ng impormasyon at telekomunikasyon, 

pananaliksik at pagkonsulta ng kumpanya International Data Corporation (IDC) ay nagsagawa ng 

malawak na pananaliksik sa mga prospect para sa mga solusyon sa blockchain sa iba't ibang mga 

proseso ng negosyo at pinagsama-sama ang isang listahan ng mga bansa kung saan ang 

pagpapaunlad ng mga teknolohiyang DLT (Distributed Ledger Technology) ay nagiging isang 

priyoridad. 

Ayon sa IDC estimates, sa susunod na limang taon, ang taunang paglago sa pagpapatupad ng 

mga solusyon sa blockchain ay 81.2%. Ang mga pamumuhunan sa negosyo sa paggamit ng mga 

ipinagkaloob na mga teknolohiya sa pagpapatala ay dapat umabot sa 16.7 bilyon sa katapusan 

ng 2022.  

 

 

 



 

   

 

Ang internasyunal na kumpanya sa pagkonsulta na si McKinsey, na patuloy na sinusuri ang 

merkado, ay dumating sa konklusyon na ang listahan ng mga pinakamalaking mamumuhunan 

sa mga teknolohiya ng blockchain at ang kanilang pagpapakilala sa komersyal na sektor at ang 

mga sektor ng serbisyo ay mamumuno ng Estados Unidos. Sinundan ito ng Kanlurang Europa, 

Tsina at mga bansa sa rehiyon ng Pasipiko, na tutuon sa sektor ng pananalapi.  

May iba pang mga industriya kung saan ang blockchain ay isang magandang ideya upang 

patunayan ang sarili nito. Ang mga kumpanya na nakatutok sa pagbabago ay maaaring magpatibay 

ng teknolohiya. 

   

Batay sa prinsipyo ng methodological, ang labaha ng Occam, na nagdedeklara na ang 

pinakasimpleng solusyon ay ang pinakamahusay, ang mga mananaliksik ng McKinsey ay tiwala na 

ang medyo mahirap na ipatupad ang isang blockchainbased na solusyon ay hindi kinakailangan sa 

lahat ng lugar. 

 

Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagpapakilala ng mga ipinagkaloob na rehistrasyon ay 

nangangailangan ng mga lugar tulad ng insurance, supply chain, mga merkado ng kabisera, kung 

saan ang mga ipinagkaloob na rehistro ay maaaring malutas ang mga problema ng kawalan ng 

kakayahan, pandaraya at makatulong na mapabuti ang transparency ng mga proseso. 

    

Sa karagdagan, ang mga mananaliksik ay tiwala na ang tunay na katunayan ng pagpapakilala ng 

blockchain ay palaging isang positibong signal para sa mga namumuhunan, na nagpapakita na ang 

kumpanya ay nakatuon sa pagbabago. 

    

Ang PwC consulting company (PricewaterhouseCoopers International Limited) ay nagsagawa ng 

isang survey sa mga 600 na executive mula sa 15 bansa at nalaman na 84% ay nakikipag-adapt na 

ng blockchain technology sa kanilang mga proseso sa negosyo, habang 62% ng mga respondent 

ang nagsabi tungkol sa paglunsad ng kanilang sariling mga proyekto sa blockchain, kung saan 25 % 

ng mga survey na kumpanya ay umabot na sa yugto ng paglulunsad ng pilot na bersyon ng 

blockchain network. Iniulat din na ang mga kinatawan ng halos lahat ng kilalang sektor ng 

ekonomiya ay nagsisikap na ilipat ang kanilang negosyo sa blockchain. Tungkol sa isang-kapat ng 

mga respondent ng PwC ang nagsabi na wala silang ideya kung saan magsisimula magtrabaho sa 

blockchain, 14% ng mga kinatawan ng negosyo ang nagreklamo tungkol sa kakulangan ng 

mekanismo sa pamamahala at pakikipag-ugnayan sa bagong istraktura, na pinabagal ang kanilang 

paglipat sa blockchain. 

   

   

Ayon sa pagtataya ng kumpanya sa pagkonsulta Accenture, ang blockchain ay kumakalat sa 

maraming iba't ibang uri ng mga ari-arian sa 2019-2024, at sa pamamagitan ng 2025 ito ay 

magiging isang pangkaraniwang kababalaghan at isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang 

kabisera. 

2019 ay isang magiging punto para sa pagpapaunlad ng mga teknolohiya ng blockchain at ang 

kanilang pagpapatupad sa iba't ibang larangan ng aktibidad upang malutas ang mga problema ng 

mga pandaigdigang sukat.  

    



 

   

Ang mga pag-aaral na isinagawa ng kumpanya ng pagkonsulta CoinSchedule ay nagpakita na sa 

2018, sa pamamagitan lamang ng ICO, $ 21.4 bilyon ang nakuha sa industriya. 

    

Ang kasalukuyang umiiral na mga teknolohiyang solusyon ay higit na malutas ang mga makitid na 

problema, kaya tinitiyak ang pag-unlad ng segmental ng blockchain. 

Ito ay ganap na malinaw na ang merkado ay walang malubhang komprehensibong solusyon sa 

pagsasama. Tulad ng para sa mga platform ng blockchain, ang mga ito ay pangunahin na platform 

na nagpapahintulot sa mga gumagamit na lumikha ng kanilang sariling mga crypto asset - 

blockchain-token at i-trade ang mga ito sa stock exchange, kaya akitin ang mga pamumuhunan. 

Sa pinalawak na bersyon, bukod pa sa pagpapalabas ng mga digital na asset, para sa 

desentralisadong crowdfunding na may karagdagang mga function ng regulasyon ng komunidad, 

pagboto at pagpapadala ng mga naka-encrypt na mensahe. 

Mula sa isang praktikal na pananaw, ang mga platform at asset na ito ay hindi masyadong 

gumagana. 

    

Tulad ng mga pormasyon ng imprastruktura ay napakahirap gamitin at hindi gaanong ginagamit sa 

pang-araw-araw na tunay na buhay, na pinipilit ang mga gumagamit na palitan ang mga token 

upang mag-fiat ng mga pera at pabalik. Lumilikha ito ng karagdagang pagiging kumplikado at 

kawalang-tatag ng buong sistema. 

    

Kung tungkol sa tinatawag na mga blockchain platform, ang mga ito ay ginagamit sa larangan ng 

pagpaparehistro ng batas, logistik, seguro sa lipunan, edukasyon, gamot, kontrol sa kalidad ng mga 

produkto, ngunit kadalasan ang kanilang sarili at hindi isinama sa iba pang mga blockchain. 

    

Sa ngayon, ang mga developer ay aktibong nakikibahagi sa paglikha ng open source code, na kung 

saan ay posible ang pagpapalitan ng mga digital na asset at cryptocity sa pagitan ng mga 

blockchain. Pinatutunayan din nito ang katotohanan na ang potensyal ng teknolohiya ng 

blockchain ay hindi pa ganap na isiwalat. 

    

Tulad ng makikita natin, ang umiiral na mga platform ay umiiral sa mga unstructured, 

kumplikadong mga kundisyon, at wala pang mga ganap na solusyon sa pagsasama ng platform. 

   

Kaya, ang BILLCRYPT pl integration system ay magiging isang kailangang-kailangan na kapaligiran 

para sa paglikha ng Blockchain Representative Offices at magiging lubhang kapaki-pakinabang 

para sa negosyo, mamumuhunan at mga ordinaryong gumagamit. 

At ang BILLCRYPT token ay may malakas na pagkakataon upang maabot ang nangungunang 

posisyon sa cryptocurrency rating. 

    

Malinaw na ang layunin ng blockchain ay maging isang ganap na bagong paraan ng ligtas na 

imbakan at paglipat ng mga halaga sa digital form. 

Ang isa sa mga pangunahing tungkulin nito ay ang kakayahang gumawa ng mga paglilipat ng pera 

nang walang pakikilahok ng tradisyunal na mga network ng pagbabangko.  

 

 

 



 

   

Sa mga ekonomiya ng lahat ng mga bansa, walang pagbubukod, ang isa sa mga pinaka-regulated 

ay pagbabangko. Una sa lahat, ito ay isang lisensya, regular na inspeksyon at pare-pareho ang mga 

ulat sa maraming mga komisyon na sinusubaybayan ang pagkatubig ng mga institusyon ng kredito. 

   

Sa proyekto ng crypto-space ay nagtatayo ang pang-ekonomiyang modelo nito, hiwalay sa 

panlabas na regulasyon. 

Ang Blockchain ay nagbibigay ng kumpletong desentralisadong regulasyon sa sarili. 

Samakatuwid, ang tradisyunal na mga aktibidad sa pagbabangko batay sa platform ng blockchain 

ay malapit sa zero sa mga gastos sa pagpapatakbo, at ang katumpakan ng mga operasyon 

(katumpakan ng accounting at pag-aayos sa pagitan ng mga customer) ay incomparably mas 

mataas kaysa sa tradisyunal na institusyong pinansyal. 

May mga halimbawa ng matagumpay na pagsama-sama ng klasikal na sistema ng pananalapi sa 

virtual na isa, ang isa sa mga ito, ang Norwegian bank Scandinavian Bank, na pinagsama ang mga 

kasalukuyang account ng mga customer nito sa crypto-currency wallets ng online na may-ari ng 

Coinbase.  

   

Sa kasalukuyan, mayroon nang isang malaking demand sa mundo para sa malinaw, predictable at 

secure na mga pamumuhunan. Ang merkado ay napakalaking at ang potensyal ng paglago nito, 

dahil sa pag-unlad nito ay tungkol sa parehong yugto ng merkado ng mga sistema ng pagbabayad 

at mga plastik na card 25 taon na ang nakalilipas. 

   

Ang Blockchain ay nasa isang bahagi ng kahanga-hangang paglago. Lumalaki ito sa teknolohiya at 

sa malaking antas, nakikibagay sa tunay na mundo. Ang mga halimbawa ng paggamit sa halos 

lahat ng sektor ay nagsasalita ng magagandang hinaharap nito. Tulad ng higit pa at mas maraming 

mamumuhunan ay interesado sa mga teknolohiya ng blockchain, makikita namin ang isang 

malaking epekto at pamamahagi ng blockchain, parehong sa industriya at sa araw-araw na buhay. 

Magagamit din ito kasabay ng iba pang mga teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence - AI, 

malaking data, at iba pa, upang gawing mas mabisa at praktikal ang mga ito. 

   

Mayroong kagyat na pangangailangan para sa mga solusyon sa pagsasama. Ito ay naiintindihan, 

kahit na sa pamamagitan ng higante na tulad ng  

Samsung at Apple, na nagsasalita sa isang salita  tungkol sa interpenetration ng iba't ibang 

platform sa bawat isa, bilang isang mahalagang trend para sa merkado na pangako na magdala ng 

kapwa mga benepisyo kahit na direktang kakumpitensiya. 

    

Sa magkakaibang grado, nagsisimula itong mangyari sa iba't ibang mga lugar, halimbawa, sa mga 

bahagi ng iba't ibang mga kumpanya ay lumalago ang teknolohiya, imposible na makabisado ang 

gastos ng pag-unlad nang mag-isa o upang mapanatili ang bilis ng pag-unlad. Ang mga pwersang 

pamilihan ay nagtutulungan, at ito ay napakabuti, dahil ang mga gumagamit ay nakakakuha ng 

iba't ibang mga produkto, ngunit may ilang mga karaniwang denominator.  

    

 

 



 

   

Sa sitwasyong ito, ang mga prinsipyo ng operasyon na inilagay sa BILLCRYPT Integration System ay 

ginagawa itong isa sa mga pinaka-advanced na blockchain platform ngayon. 

Ito ay isang natatanging proyekto, maihahambing sa antas, at potensyal sa Facebook o Google. 

  

 Teknikal na Bahagi  
  

BILLCRYPT pl ay bukas, open-source, multifunctional platform na nagbibigay-daan upang lumikha 

ng mga tanggapan ng Blockchain-Representative. 

Ang paggamit ng teknolohiya ng blockchain sa isang proyekto ay nagbibigay-daan upang lumikha 

ng isang napapatunayan na sistema na transparent sa lahat ng mga kalahok. 

Ang platform ay may intuitive na interface na ipinatupad sa anyo ng isang lohikal, naiintindihan 

nakabalangkas na site at nauugnay na mobile na application. 

Ang plataporma ay sumasama at nagpapatakbo ng sistema ng mga desentralisadong mga 

aplikasyon (DApp), Mga kontrata ng Smart sa Ethereum blockchain at iba pang mga serbisyo ng 

pakikipag-ugnayan. 

Ang DApp ay isang desentralisadong application sa blockchain, na espesyal na idinisenyong para sa 

mga partikular na layunin, ay gumaganap ng mga pagkilos na na-program sa blockchain. 

Binubuo ito ng mga backend at frontend na mga code. Sa mga lugar ng contact na may mga may-

ari ng BR at mga gumagamit ay may isang user interface na nilikha ng frontend-code, na  

 

 

 



 

   

tumutukoy sa backend code upang maisagawa ang ilang mga function. Ang DApps ay nagbibigay 

ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga user at ng mga may-ari ng BR nang direkta, ang isang 

central server ay hindi kinakailangan. Ganap na open source. 

  

Maaaring ma-access ng mga gumagamit ng DApps ang mga gumagamit sa anumang oras. Ang 

lahat ng mga function ay magagamit sa pamamagitan ng mga web browser at user-friendly, 

madaling gamitin na mga mobile application. 

   

Ang mga DApps, na nilikha ng mga developer ng platform, ay suportado ng mga serbisyong 

teknikal BILLCRYPT pl, para sa patuloy na epektibong automation ng mga proseso. 

Gumagana ang DApps sa mga algorithm na naka-code ng mga Smart na kontrata na may 

kaugnayan sa kanilang pag-andar. Sinusubaybayan ng DApps ang mga pagbabago, isinasaalang-

alang ang reputasyon at pinapanatili ang nabuong BR status sa loob ng platform. 

    

Ang mga smart contract ay espesyal na isinulat sa wika ng mga aplikasyon ng Solidity-mga 

algorithm na gumana nang eksakto tulad ng programmed nang walang anumang posibilidad ng 

censorship, interbensyon ng third-party, pandaraya at downtime. 

Ang computer code ng mga kontrata ng Smart ay nagpapahintulot sa iyo na mag-aplay ng mga 

patakaran at regulasyon sa pagitan ng dalawang partido na nakikipag-ugnayan upang makagawa 

ng deal. Ang mga kontrata ay nagbibigay ng awtomatikong pagpapatupad ng isang legal na 

kontrata. 

Sa sandaling ang isang nakasulat na kasunduan ay maaaring maisagawa ang anumang bilang ng 

beses. Ang isang Smart na kontrata ay isang legal na kasunduan na nakasulat sa computer code 

upang i-automate ang mga gawain at upang matiyak ang transparency ng mga aksyon ng system. 

Halimbawa, ang mga kontrata ng Smart ay maaaring magamit upang bumili o magbenta, o upang 

mapatunayan ang pagmamay-ari ng mga ari-arian sa tunay na mundo. 

   

Nagbibigay ang platform ng mga gumagamit ng isang hanay ng mga pinagsamang DApps, tinitiyak 

ang pagpapatakbo ng lahat ng mga function ng platform at ang kakayahang lumikha ng mga 

karagdagang DApps & Smart Contracts sa kanilang sarili o may kinalaman sa mga espesyalista sa 

pamamagitan ng kanilang Representasyon sa platform upang mapalawak ang mga indibidwal na 

kakayahan. Ginagawa ng DApp SDKs ang Billcrypt API na kaakit-akit para gamitin sa lumalaking 

merkado para sa mga desentralisadong application.  

   

Ang pangunahing programming language ng DApps Solidity, posible rin na ipatupad ang mga wika 

na LLL (katulad ng wika sa pagpoproseso ng Lisp list) at Serpent (katulad ng isang programming 

language ng pangkalahatang layunin na Python). Ang DApps ay hindi nakatali lamang sa mga 

transaksyong pinansyal at maaaring magamit para sa anumang layunin. 

    

Ang lahat ng mga kalahok (mga indibidwal, organisasyon, mga ahensya ng gobyerno) ay may 

pantay na karapatan at ginagamit ang parehong mga protocol kapag kumokonekta. 

    

 

 

 

 



 

   

 

Ang koneksyon sa platform ay posible gamit ang protocol ng JSON-pure API (Web API), na tugma 

sa anumang application na sumusunod sa standard messaging, tulad ng ISO20022 o Financial 

Products Markup Language (FpML), na isang XML protocol na sumusuporta sa electronic  

 

komersyal na operasyon sa larangan ng pananalapi. Ang FpML ay ginagamit sa elektronikong 

negosyo ng Dutsche Bank, Reuters, trading system at pamamahala ng peligro ng SunGard, sa 

pakete ng FpML para sa Java (FpML Toolkit para sa Java) na binuo ng Kronos Software at Logica ng 

trabaho sa FpMLbased system para sa gitnang tanggapan na namamahala ng mga kakaibang 

transaksyon sa Commerzbank. 

   

Ang module na pagbabayad na binuo sa system ay awtomatikong maglilipat ng mga token sa US 

dollars para sa kaukulang mga operasyon at kabaliktaran. Ito ay magpapahintulot sa Exchange na 

ilipat ang proseso ng pagpapalitan ng mga token para sa dolyar at dolyar para sa mga token, at ang 

halaga ng palitan ay laging tumutugma sa Exchange isa. Sa tulong ng mga gateway, maaaring ma-

convert ng mga user ang mga fiat pera sa mga token at pabalik sa pamamagitan ng kani-kanilang 

mga operator - mga service provider ng pagbabayad. 

    
   

Paggamit ng blockchain  
   

Sa simula, ang BILLCRYPT platform ay nagtatayo sa Ethereum blockchain. 

Ang Ethereum ay kasalukuyang may pinakamalaking bilang ng mga node sa lahat ng mga 

blockchain, na ginagawang mas desentralisado. 

Blockchain based Turing platform. 

    

Mga pangunahing tampok ng blockchain  
   

• Ang lahat ng impormasyon na nagpapasok ng bloke ay naka-encode;  

• Hashing ay isang garantiya ng immutability ng isang bloke idinagdag sa isang block chain; 

•  Ang mga digital na lagda at mga susi (pribado at pampubliko) ay nagpoprotekta sa 

impormasyon mula sa hindi awtorisadong pag-access, tinitiyak ang seguridad sa loob ng 

sistema, at hindi mararating sa mga tagalabas. 

   

Kaya, ang data ay naka-imbak sa blockchain at protektado ng malakas na pag-encrypt gamit ang 

isang digital signature. 

Ang proseso ng pagsusulat ng data sa isang bloke ay isang isang beses na proseso. Hindi ito 

mababago sa anumang paraan.  

   

 

 

 

 

 



 

   

Ang lahat ng impormasyon ay nabuo bilang isang istraktura ng data at nag-iimbak ng kanilang iba't 

ibang uri:  

• Identity Management  

• Documents  

• Management activities 

• Business operations  

• Transaction Processing  

• etc.  

    

Pagkilos na Pangkaligtasan 
 

Ang bawat bloke sa blockchain ay may halaga ng hash na gumaganap bilang isang natatanging 

tagatukoy. Walang dalawang bloke identifier ay maaaring magkapareho. Nangangahulugan ito 

na ang data ng block ay hindi mababago, dahil ang halaga ng function na hash ay magbabago. 

Bilang karagdagan, ang lahat ng impormasyon na nakaimbak sa bloke ay pinoprotektahan din 

ng cryptography. Maaaring i-unlock lamang ang data sa mga lumikha nito muna. Ang isang 

pribadong key ay kinakailangan upang ma-access ang data.  

   

Ang mga transaksyon na nakaimbak sa isang bloke ay naka-sign digital at, samakatuwid, sa 

sandaling naka-save, ay hindi mababago, na nagbibigay ng harang sa kinakailangang integridad at 

transparency kung kinakailangan. 

    

Arkitektura ng platform  
Ang plataporma ay binubuo ng mga pinagsamang mga module na maaari mong isagawa ang 

anumang aktibidad sa proyekto. 

Mataas na antas ng pagbagay - Pinapayagan ng platform ang mga may-ari ng BR sa malaya na 

pagsamahin ang iba't ibang mga module upang magkasya ang kanilang mga pangangailangan. 

Ang mga modulo ay binuo mula sa mga espesyal na kumbinasyon ng mga naitugmang DApps 

at nahahati sa mga grupo: 

 • Imprastraktura  

• Pag-andar 

• Pagbabayad 

• Pagkadalubhasa 

• Serbisyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  
  

  
  

  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang mga algorithm na nilikha ay batay sa natural na ebolusyon, batay sa mga pangangailangan ng 

gumagamit, at magagawang awtomatikong makagawa ng mga Smart na kontrata, pagsasama ng 

iba't ibang mga gawain, mga bahagi at mga modelo ng asal. 

Sa tulong ng DApps, patuloy na Pagsasama-sama (CI) at Patuloy na Paghahatid (CD) ang mga 

ipinatutupad at sinamahan. Ang bilang ng mga sabay-sabay na mga kalahok na gumagamit ay 

walang limitasyon. 

    

Pakikipagtulungan  
 

Nais naming magbigay ng access sa mga kinatawan ng komunidad ng developer upang makagawa 

sila ng kanilang sariling mga karagdagang teknolohiya na base sa may mataas na antas. 

    

Ang mga nag-develop ay aktibong nakikibahagi sa paglikha ng open source code na gagawing 

posible upang makipagpalitan ng impormasyon at cryptocurrency sa pagitan ng iba pang mga 

platform at blockchain. 

    

Upang malutas ang mga problema sa pagsasama ng iba't ibang mga blockkal at pagpapabuti ng 

mga teknolohiya ng blockchain, ang mga bagong diskarte ay binuo batay sa matagumpay na 

ipinatupad na mga pagpapaunlad, partikular na mga swap na Atomic (hindi nababahagi), na 

naipatupad na sa ilang mga blockchain na sumusuporta sa teknolohiya ng isang hiwalay na 

sertipiko na SegWit ( Segregated Witness). Pinapayagan nito ang network na gumana tulad ng 

dati at kasabay nito ay naglalagay ng higit pang impormasyon sa pangunahing yunit, at inaalis 

din ang pagkakaiba-iba ng identifier ng parehong transaksyon. Bilang isang resulta, ang 

kaligtasan ay nadagdagan at ang mas mataas na bilis ay natiyak. 

 

 

 



 

   

   

Ito ay nakamit sa pamamagitan ng pagpapalit ng istraktura ng imbakan ng data sa bloke at ang 

mekanismo ng pagpapatunay ng transaksyon para sa mga ganap na node ng network. Ang mga 

sitwasyon at mga lagda ay lumalabas sa isang hiwalay na istraktura ng sertipiko. 

   

Ang ilang mga grupo ng nagtatrabaho ay nagtatrabaho sa mga multi-platform compatibility 

technology, kabilang ang 

Ethereum Enterprise Alliance Consortium (EEA) 

Ang integrasyon bahagi ng platform BILLCRYPT pl ay kumikilos bilang isang 0x repeater, 

pagpapadala ng kasalukuyang impormasyon sa pagitan ng mga blockchain. 

    

Ang serbisyong BILLCRYPT technically ay nagpapatakbo ng mga operasyon batay sa isang 

blockchain, na may sariling yunit ng pera, na ginagamit upang bayaran ang minimum na bayarin sa 

transaksyon. 

Para sa simple at kalinawan ng mga kalkulasyon, ang mga gumagamit ng iba't ibang blockchain-

platform na kabayaran ay sisingilin sa isang solong yunit ng pera - mga token ng BILC. 

   

Para sa mga direktang internasyonal na pagbabayad, ang Microsoft Dynamics System ay isinama 

sa platform kasama ang SWIFT, na kung saan ay magbibigay-daan sa paglilipat ng mga pondo nang 

direkta sa mga account ng mga kalahok. 

    



 

   

Paglalarawan ng Token 

at modelo ng pananalapi  
  

BILLCRYPT Token, Exchange Name BILC  
Mahalagang halaga ng digital na proteksyon ng Smart Code ng Kontrata ng ERC20 

Standard Na ibinigay sa platform ng Ethereum.  

Isang beses na paglabas at limitado sa halagang 152 000 000 BILC. Ang 

token ay maaaring hatiin hanggang sa 0.00000001 BILC. 

    

Ang pagpapaliwanag ng modelo ng pananalapi - ang pagpapakilala ng mga limitadong pag-ikot 

sa merkado, ang pagtubos ng mga token mula sa mga kita, ang matalinong kontrata ay may 

isang function ng nasusunog na mga token ng mga tagapagtatag upang maprotektahan ang 

halaga ng pamilihan.  

   

Kung kinakailangan, maaari itong ilipat sa iba pang mga platform sa hinaharap habang 

pinapanatili ang kabuuang bilang ng mga token sa lahat ng platform. 

    

Ang bawat BILC token ay nagbibigay ng walang limitasyong membership sa BILLCRYPT pl. Ang 

mga may hawak na pang-matagalang ay tumatanggap ng mga pribilehiyong miyembro sa 

platform. 

    

Ang evolutionary token BILLCRYPT ay isang modernong, makabagong, high-tech at 

napakahusay na paraan ng pamumuhunan. Ito ay isang pangunahing bahagi ng sistema na 

nagbibigay ng panloob na pakikipag-ayos ng isa't isa. 

   

Ang digital asset ng BILLCRYPT ay naka-imbak sa Ethereum blockchain at magpapatuloy walang 

katiyakan, kahit na sa kaganapan ng isang malaking sakuna scale, hanggang sa hindi bababa sa 

isang node ng blockchain network ng maraming umiiral sa buong mundo ay gagana. 

Ang lahat ng mga node ay pantay at independiyente. Ang data ay pinananatiling desentralisado 

at ipinamamahagi sa buong network. Ang sistema ay walang isang may-ari na maaaring 

pamahalaan ito nang nakapag-iisa. Ang anumang mga pagbabago sa sistema ay maaaring 

mangyari lamang kung ang karamihan sa mga node ay tanggapin at kumpirmahin ang mga 

pagbabagong ito. Ang access sa isang digital asset BILC ay isinasagawa mula sa kahit saan sa 

mundo, sa pagkakaroon ng Internet. 

   

Ang digital asset ng BILLCRYPT ay maaari ring maimbak sa cold wallet sa kawalan ng Internet.  

   



 

   

 

 

Ang BILC ay parehong isang digital na asset ng imbakan ng halaga at mga privileged club card, 

na nagbibigay ng access sa mga function ng proyekto, at isang uri ng tiket upang makapasok sa 

saradong pre-benta, at ang panloob na digital na pera, na maaari kang bumili ng mga bagong 

digital na asset sa anyo ng ViP at mga token ng iba pang mga proyekto. 

Ang bawat naturang token naman ay nagbibigay rin ng mga pribilehiyo sa mga may hawak at 

gumagamit at pinatataas ang kanilang kapakanan.  

   

Ang BILC ay maaaring ilagay sa palitan, pati na rin ang malayang kalakalan, pakikipagpalitan, 

pag-upa at pag-upa sa kanila. Maraming palitan ang nagbibigay ng karagdagang pagkakataon na 

magrenta ng mga token sa mga nababaluktot na termino. Kaya, ang BILLCRYPT token ay 

ipapalitan at magrenta sa maraming palitan. 

   

Ang paggamit ng BILC ng Blockchain Representations para sa mutual settlements na may 

pagbibigay ng mutual privileges ay lilikha ng regular na turnover ng mga pondo at dagdagan ang 

patuloy na demand para sa BILC. 

   

Sa paglipas ng panahon, higit pa at higit pang mga BRs ay bubuuin sa platform, na 

mangangailangan ng mga token ng BILC bilang isang panloob na pera sa platform para sa 

epektibong pag-unlad. 

    

Kinakailangan ang BILC:  

• Pagbabayad para sa mga kalakal at serbisyo;  

• Mga pagkuha ng ViP para sa investment ng intra-platform;  

• Para sa pagkakalagay sa ilang mga petsa (paghawak) ng mga halaga ng garantiya;  

• Pag-akit ng mga pondo mula sa komunidad na crypto para sa mga pamumuhunan sa isang 

malawak na hanay mula sa mga proyektong IT sa tunay na sektor;  

• Mga pagbabayad sa mga gumagamit bilang kita;  

• Pagbabayad ng mga minimum na bayarin para sa mga karagdagang serbisyo ng platform 

bilang karagdagan sa libreng pakete.  

   
Ang proyekto ekonomiya ay dinisenyo upang matiyak ang pinansiyal na seguridad, 

sistema ng kakayahang umangkop sa anumang oras, katatagan, at ang posibilidad ng 

kanyang karagdagang paglago at pag-unlad.  

   

Ang paglikha ng isang BR na may minimum na kinakailangang 

pangunahing tampok na hanay ay libre. Tinitiyak nito ang paglalang ng 

masa ng bagong BR.  

   

 

 



 

   

Mga daloy ng pananalapi at mga kita 

sa platform:  
  

1. Ang mga gumagamit ay bibili ng BILLCRYPT para sa imbakan at paggamit sa hinaharap. Upang 

lumikha ng mga pagtitipid upang mapanatili ang halaga ng kanilang mga pondo. 

2. Ang isyu ng BRs at ipapatupad sa Platform ang mga token ng kanilang mga proyekto (mga 

kumpanya) para sa mga gumagamit ng platform para sa BILLCRYPT, na nagbibigay ng mga 

pribilehiyo, mga presyo ng diskwento, mga bonus, mas mahusay na mga kondisyon, o para sa 

iba pang mga cryptocurrency at fiat pera, ngunit walang mga pribilehiyo. Kaya, ang 

pangangailangan para sa BILLCRYPT ay nabuo, na nakakaimpluwensya sa presyo ng palitan at 

pagbili nito. Upang makakuha ng mga pribilehiyo, ang mamumuhunan ay maaaring bumili ng 

anumang halaga ng BILLCRYPT nang maaga at panatilihin ang kinakailangang halaga 

hanggang sa tamang sandali.  

3. Ang mga namumuhunan ay hindi lamang makakuha ng mga token ng proyekto, kundi pati na 

rin upang bumuo ng tunay na negosyo mismo, halimbawa, pagbubukas ng mga bagong 

sangay sa totoong mundo bilang kasosyo. Ito ay maaaring tawagin ang susunod, advanced 

stage ng franchising development. Gumagawa din ito ng karagdagang mga daloy ng 

pananalapi para sa BILC. 

4. Ang mga gumagamit ng platform ay maaaring magsagawa ng ilang mga gawain sa mga 

tagubilin ng mga tanggapan ng Blockchain Representative (tagubilin at mga teknikal na 

gawain, paglikha ng mga Smart contact, pagkolekta ng impormasyon, advertising, pakikilahok 

sa mga promo at mga programang pambayan, atbp.). Ang mga gawaing ito ay binabayaran sa 

BILC. 

5.  Paggamit ng BILLCRYPT upang makakuha ng isang bahagi ng isang virtual na imahe Virtual na 

imahe Bahagi - ViP, na kung saan ay isang hinangong rating pagmuni-muni ng isang tunay na 

bagay. 

6.  Rent BILLCRYPT. Ang mga may hawak ng mga token ay maaaring magrenta sa kanila sa iba 

pang mga gumagamit, para sa isang bayad. Ang mga gumagamit ay maaaring gumamit ng 

mga naupahang mga token ng BILLCRYPT sa kanilang paghuhusga, nagbabayad ng upa sa 

mga may hawak. 

7. Operating activities. Mga aktibidad sa pagpapatakbo. Ang platform ay gumagawa ng tubo sa 

anyo ng mga komisyon. Mula sa mga may-ari ng BR para sa pagho-host, karagdagang pag-

andar at serbisyo ng sistema ng pagsasama. Mula sa mga gumagamit para sa mga pribilehiyo 

na ibinigay at ang paggamit ng mga mapagkukunan ng Platform para sa mga komersyal na 

relasyon. 

    Maaaring matubos ang mga komisyon sa pagbabayad para sa mga serbisyo at mga gawain  

   na isinagawa ng mga gumagamit. 

8.  Mga aktibidad sa platform ng pamumuhunan. Ang platform, batay sa pagtatasa ng mga 

Virtual na Imahe ng 

9. Ang mga kumpanya, awtomatikong gumagawa ng mga investment investment decision sa 

paggastos ng mga pondo mula sa reserve fund sa BR digital assets.  

 



 

   

 

10. Mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga token na nakuha sa pamamagitan ng barter    

exchange mula sa iba pang mga proyekto at ang kanilang BR. 

11.  Mga resibo mula sa advertising sa platform 

  

Bawat buwan, 80% ng netong kita ng platform ang gagamitin upang mabuo ang pondo ng 

buyback ng BILC. Bilang isang resulta, ang karagdagang demand ay malilikha. Ang pagtaas ng 

kita sa ganitong paraan ay patuloy na lumikha ng isang solvent na demand para sa mga token 

ng BILC, na, alinsunod sa mga batas ng merkado, ay hahantong sa pagtaas sa halaga nito. 

Mahalaga rin ang pag-unawa na ang mga namumuhunan na nagliligtas ng mga token ng BILC 

para sa isang mas matagal na panahon ay maaaring ibenta ang mga ito sa mas mataas na 

presyo.  

   

Ang BILLCRYPT ay isang kumbinasyon ng pagiging natatangi at mass 

character.  
   

Ang mga kadahilanang ito ay lilikha ng isang independiyenteng modelo ng pagbabago na may 

sariling panloob na pang-ekonomiyang relasyon. Ang mga ito ay pasiglahin ang pag-unlad ng 

relasyon sa pamumuhunan at magbibigay ng isang bagong puwersa sa kolektibong 

pamumuhunan. Itaas ang kita ng mga may-ari ng BR sa isang bagong antas. 

    

Ang BR, ViP, DApps & Smart Contracts ay nag-aalok ng halos walang limitasyong posibilidad 

upang makagawa ng iba't ibang mga format ng crowdfunding at mga karapatan sa istruktura sa 

mga bagay at mga digital na asset ng mga proyektong pamumuhunan. Ang kawalan ng 

kumplikadong mga regulasyon sa pagbabangko at mga proseso ng pagsunod, kasama ang 

pagkakaroon ng maaasahang impormasyon sa kinatawan, ay maaaring magpahintulot sa mga 

nagsisimula ng proyekto na may BR na malamang na magtataas ng pera para sa kanilang mga 

proyekto at hindi mabibigyan ng mga obligasyon, at binabawasan din ang mga gastos at 

nagtataas ng kakayahang kumita. 

    

BILLCRYPT ITO (Initial Token Offering)  
  

Ang mga kalahok ITO BILLCRYPT ay talagang lumikha ng kasaysayan, nagsusulong ng 

pagsasakatuparan ng konsepto ng pagbabago at pag-unlad ng mga pinakabagong teknolohiya.  

   

Ang mga pondo na itinaas mula sa pagbebenta ng BILC Tokens, sa pamamagitan ng ITO, ay 

gagamitin upang pondohan ang paglikha at pag-unlad ng BILLCRYPT ecosystem sa susunod na 5 

taon. 

   



 

   

PRE-SALE  

Sa unang yugto ng pre-benta sa petsa ng pagsulat ng bersyon na ito ng White Paper, ang mga 

maagang namumuhunan ay na-convert sa  BILLCRYPT 7 775 981 USD  

  

Pre-sales price chart  

 

  

TOKEN SALE  Unang Round  Hulyo  03 – Setyembre 30,  

Ikalawang Round Oktubre 11 – Disyembre 16, 2019 o kapag naabot ang 

Hard cap  

 

Price ITO - 1 BILC = 1 USD = 0.005 ETH  

Soft cup = 10 000 000 USD = 50 000 ETH  

Hard cup = 80 000 000 USD = 400 000 ETH  

44% ng isyu = 66,880,000 BILC ay magagamit para sa pagbebenta sa ITO  
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PAMAMAHAGI NG TOKEN  

 
 

Sa pinakamaikling posibleng oras matapos ang Tokensale BILC ay mabibili sa Palitan ng Palitan. 
  

Ang malawak na paggamit ng / BILC ay magpapataas ng halaga nito at, samakatuwid, ay 

gagawing isang mahusay na kasangkapan para sa pamumuhunan. 
  

Paggamit ng mga pondo 
  

  
  

25% - pagpapa-unlad  

25% - pagmemerkado  

15% - stabilization ng pondo  

15% - scaling  

10% - koponan  

   5% - legal  

   5% - mga gastos sa pangangasiwa 



 

   

Ang pagpapatupad ng proyekto ay nahahati sa mga yugto:  
· Pagpapa-unlad  

· Fundraising  

· Paglikha ng platform  

· Scaling  

· Pagsasama sa iba pang mga blockchain 

   

Ang halaga ng mga pondo na nalikom ay makakaapekto sa mga yugto ng paglunsad.  

   

Kung ang resulta ng crowdsale ay mas mababa kaysa sa Hard cap, ang proyekto ay 

magsasagawa ng halaga ng trabaho ayon sa nakolekta na halaga ng mga pondo, na sa anumang 

kaso lilikha ng isang maisasagawa at may potensyal na matagumpay na produkto. Upang 

makakuha ng mga karagdagang pondo para sa paglunsad ng mga susunod na yugto at ang 

mabuo ang proyekto, ang mga karagdagang crowdsale round ay maaaring maganap. 

  

Legal na Bahagi  
   

Mula sa legal na pananaw, ang mga token ng BILLCRYPT crypto ay ipinatupad bilang isang 

digital na produkto at hindi maaaring maitugma sa mga mahalagang papel o pagbabahagi sa 

isang negosyo. Sa katunayan, ang token ay nakatali sa mga function ng System ng Pagsasama at 

ang halaga ng ilang BR, ViP at iba pang mga produkto sa loob ng system. Sa gayon, 

pinahihintulutan ka ng mga token na mapanatili ang kontrol sa kumpanya, at sa parehong oras 

ay nakakatugon sa mga interes ng mga mamumuhunan.  



   

   

 

   

   

  

 

  

  

 

 

 

 



   

   

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Pagtatrabaho kasama ang 

komunidad  

Ang mga social network ay lubos na naka-root sa ating buhay na ang mga ito ang pangunahing 

paraan ng komunikasyon at pagsasabog ng impormasyon. 

Gayunpaman, ang laki ng pagtagos at paggamit ng mga social network ay naiiba depende sa 

heograpiya at demograpikong mga kadahilanan. Ang pag-unawa sa mga pagkakaiba ay 

mahalaga kapag nagta-target ng isang partikular na madla. 

Nais naming maabot ang isang pandaigdigang madla sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga 

lokasyon ng rehiyon ng rehiyon at mga komunidad ng interes, pagsasama ang mga ito sa isang 

solong pandaigdigang komunidad ng Billcrypt. 

   

Sinisikap naming ipabatid ang aming proyekto sa pinakamalaking posibleng bilang ng mga 

interesadong tao sa buong mundo. Sa pinakamalawak na posibleng hanay ng mga taong 

interesado at maging isang tagataguyod ng aming proyekto. 

Upang magawa ito, nagsasagawa kami ng lokalisasyon ng multilingual sa proyekto at aktibong 

ipalaganap ang impormasyon sa mga kaugnay na lugar ng wika sa lahat ng mga kontinente. 

Ang potensyal na audience Billcrypt ay gumagamit ng iba't ibang mga serbisyo, mga social 

network at mga aplikasyon para sa komunikasyon at araw-araw na gawain. 

    

Ang naka-target na advertising sa mga social network 
   

Ang madla ng mga social network sa simula ng 2019 ay may humigit-kumulang 4 na bilyong tao. 

Ang bilang ng mga gumagamit ng mobile phone ay higit sa 5 bilyon na tao. At ang mga 

numerong ito ay mabilis na lumalaki, lalo na para sa mga aktibong gumagamit ng mga social 

network mula sa mga mobile device - isang rate ng paglago ng higit sa 40% sa nakaraang taon. 

Kahit na isinasaalang-alang namin na ang ilan sa mga ito ay pekeng mga account, "bot" para sa 

pagdaraya at pangalawa o pangatlong account para sa isang tao, ang bilang ng mga tunay na 

gumagamit ay medyo kahanga-hanga pa rin. Tungkol sa istraktura ng trapiko sa web, depende 

sa uri ng mga aparato, ang karamihan sa trapiko ay binuo ng mga gumagamit ng mobile na 56%. 

   
Ang mga ito ay mahusay na pagkakataon para maakit ang mga interesadong madla, dahil ang 

lahat ng mga platform ay nagbibigay ng maraming tool sa advertising upang ihatid ang 

kinakailangang impormasyon. 

Ang Facebook ay sumasakop sa karamihan ng merkado salamat sa higit sa 2 bilyong aktibong 

mga gumagamit. 

May higit sa isang bilyong aktibong gumagamit ang Instagram. 

Qq, WeChat at Qzone, na may kabuuang humigit-kumulang 3 bilyong aktibong gumagamit, na 

sumasakop sa karamihan sa rehiyon ng AsiaPacific. 

   



 

   

Ang mga mensahero ay nakakakuha ng higit pa at mas popular, kung saan maraming mga 

channel ng may-akda ay nilikha na may kawili-wili at kapaki-pakinabang na nilalaman na 

umaakit ng maraming matulungin at aktibong mga tagasuskribi. Ang isa sa mga pinaka-popular 

sa mundo ay Chinese WeChat, na may isang malaking madla ng higit sa 900 milyong tao. Ito ay 

hindi lamang isang chat, kundi isang buong ecosystem na kasama ang posibilidad ng mga 

pagbabayad, reserbasyon, atbp. 

    

Ang Kakao ang pangunahing palatandaan para sa mga South Koreans, na may madla na mahigit 

sa 100 milyong katao. 

   

Ang Telegram ay isang instant messenger na aktibong ginagamit sa buong mundo, ang madla ay 

higit sa 200 milyong tao. 

   

Para sa pandaigdigang pag-unlad ng proyekto ay may kaugnayan din: 

YouTube, VK, Twitter, Reddit, Medium. 

Ang mga ito ay moderno at may-katuturang mga channel para maihatid ang impormasyon sa 

mga gumagamit na mas gusto ang nilalaman ng may-akda at malalim na paglulubog sa 

materyal. 

   

Ang mga social network at messenger na ito ang pangunahing paraan upang sabihin sa 

komunidad ng mundo ang tungkol sa mga ideya na nakalagay sa Billcrypt. 

    

Advertising sa konteksto  
Ang isang napatunayan na paraan upang mag-apila at interes ang isang potensyal na 

gumagamit habang naghahanap sa Internet ay ang advertising sa konteksto. 

   
Alam namin na ang desisyon na mamuhunan sa isang proyekto ng blockchain ay maaaring hindi 

laging nangyayari kaagad, samakatuwid, upang ang user ay magbayad ng pansin sa aming 

serbisyo sa lahat ng ingay ng impormasyon na araw-araw na kasama ng aming buhay, ito ay 

kinakailangan upang matiyak ang maximum bilang ng mga touch. Para sa mga layuning ito, ang 

mga lider ng mundo sa mga search engine — Google, Bing at Chinese Baidu — ay perpekto.  

   

ICO listings sa mga kagalang-galang na aggregators  
Ang mga aggregator ng ICO ay nagdadalubhasang mga mapagkukunan ng Internet na 

nagbibigay sa kanilang mga gumagamit ng impormasyon tungkol sa mga paparating na 

proyekto ng ICO mula sa buong mundo: mga petsa, halaga ng token (mga barya sa proyekto), 

mga yugto, bonus, atbp. Maraming mga listahan, parehong pandaigdig at lokal, na 

makakatulong upang makagawa isang desisyon sa pagbili, timbangin ang mga kalamangan at 

kahinaan ng proyekto, alamin ang mga opinyon ng iba pang mga gumagamit tungkol dito.   

   

Ang mga aggregator ng ICO ay nagdadalubhasang mga mapagkukunan ng Internet na 

nagbibigay sa kanilang mga gumagamit ng impormasyon tungkol sa mga paparating na 



 

   

proyekto ng ICO mula sa buong mundo: mga petsa, halaga ng token (mga barya sa proyekto), 

mga yugto, bonus, atbp. Maraming mga listahan, parehong pandaigdig at lokal, na 

makakatulong upang makagawa isang desisyon sa pagbili, timbangin ang mga kalamangan at 

kahinaan ng proyekto, alamin ang mga opinyon ng iba pang mga gumagamit tungkol dito.  

  
Media - Blockchain / Cryptocurrency / IT  
Siyempre, binibigyan namin ng espesyal na pansin ang mga detalyadong at masusing pagsusuri 

sa aming proyekto nang malaki 

Mga mapagkukunan ng Internet, na araw-araw ay sumasakop sa nangyayari sa mundo mula sa 

pananaw ng IT, ang blockchain technology at cryptocurrency. Ang makapangyarihan opinyon ng 

mga mamamahayag ng mga portal ay magbibigay-daan hindi lamang upang bumuo ng isang 

opinyon sa mga potensyal na mga gumagamit ng Billcrypt, kundi pati na rin upang makakuha ng 

feedback mula sa mga taong kasangkot sa pagsusuri ng mga proyektong propesyonal. 

    

Samakatuwid, ang mga post ng impormasyon at mga patalastas sa mga popular na social 

network, at mga instant messenger, advertising na konteksto sa mga search engine, mga 

aggregator ng ICO at nagdadalubhasang media ay magbibigay ng pinakamalawak na coverage 

ng madla at isang napakalaking pag-agos ng mga gumagamit ng Platform. 

    

Pagbuo ng komunidad  
Pages BILLCRYPT sa social networks.  

Project blog sa Medium at Golos.  

BILLCRYPT official chat rooms sa Telegram, WeChat, Kakao.  

   

Para sa kaginhawahan ng mga gumagamit, pinapanatili namin ang mga opisyal na pahina ng 

BILLCRYPT sa iba't ibang mga mapagkukunan, kung saan ang lahat ng may-katuturang 

impormasyon tungkol sa pag-unlad ng proyekto at mga sagot sa lahat ng mga tanong ay na-

publish. Pati na rin ang mga anunsyo ng pinakamalapit na mga kaganapan, kung saan maaari 

kang makipag-usap sa aming koponan nang personal, pag-usapan ang mga umuusbong na mga 

isyu at solusyon, muling pagdaragdag ng koponan o mga bagong pakikipagsosyo. 

Links sa aming website billcrypt.io  

   

Ito ang aming pangunahing mga channel ng komunikasyon sa komunidad. Gusto mong 

malaman ang mga detalye tungkol sa proyekto? Magtanong ng isang teknikal o anumang iba 

pang tanong? Gusto mo bang magbigay ng feedback sa proyekto, upang magbahagi ng ideya? O 

makipag-chat lang sa koponan? Ang aming opisyal na pakikipag-usap sa telegrama sa Ingles at 

Ruso, WeChat sa Tsino, Kakao sa Korean ang pinakamagandang lugar na gawin ang lahat ng ito. 

Susubukan naming maging mabilis at mapupuntahan hangga't maaari.  

   
 

https://www.billcrypt.io/
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Meetups, conferences, exhibitions  
 

Pagkatapos ng ITO, maghahanda kami ng isang listahan ng mga pinakamahalagang 

kumperensya sa mundo at mga eksibisyon na nakatuon sa teknolohiya ng blockchain, kung 

saan magiging handa kami sa personal na sagutin ang lahat ng mga tanong. At din, para sa amin 

ito ay isang mahusay na pagkakataon upang dalhin ang aming mga pangunahing ideya sa mga 

koponan ng pag-unlad ng DApp. Ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang makahanap ng 

mga kasosyo, kundi pati na rin upang magbigay ng kapangyarihan sa mga koponan sa 

pamamagitan ng pagpapakita sa kanila kung paano namin maaaring makatulong na malutas 

ang mga problema ng kanilang mga proyekto salamat sa aming imprastraktura.  

  

Bitcointalk.org branch  
 

Ang pinaka-popular na blog sa mga taong interesado sa mundo ng cryptocurrency at blockchain 

ay 100% bitcointalk.org. Samakatuwid, nakaplano kami ng mga opisyal na sangay ng proyekto 

sa lahat ng mga wika na kinakatawan sa ganitong espesyal na blockchain / cryptocurrency na 

mapagkukunan, kung saan maaari mong tanungin ang iyong katanungan at matuto nang higit 

pa tungkol sa BILLCRYPT.  
   

Makipagtulungan sa mga pondo ng venture 
 

Ang pag-akit ng mga pondo ng venture sa PRE-ITO at ITO na yugto ay magpapahintulot sa amin 

na kolektahin ang kinakailangang halaga para sa pagpapaunlad ng proyekto. Kami ay nagbibigay 

ng pansin sa pakikipag-ugnayan na ito, kung saan kami ay lumapit sa ITO hindi lamang sa isang 

malakas na ideya, kundi pati na rin sa isang mahusay na naisip na konsepto, diskarte sa pag-

unlad, mga makabagong ekonomiya ng proyekto, mahusay na mga plano sa pananalapi at 

marketing, na walang alinlangang nagpapatunay sa aming kakayahang hindi lamang upang 

madala ang gawain na nagsimula hanggang sa wakas, kundi upang bumuo ng isang 

pandaigdigang matagumpay na negosyo.  
 

Makipagtulungan sa mga Cryptocurrency Exchanges  
   

 Naiintindihan namin kung gaano kahalaga na ang mga benepisyo ng BILC ay hindi lamang sa 

loob ng sistema, kundi nakikipag-trade din sa palitan, upang ang mga gumagamit ay palaging 

makikinabang mula sa pamumuhunan sa aming proyekto. Samakatuwid, kaagad pagkatapos ng 

pagtatapos ng ITO, haharapin namin ang paglalagay ng aming token sa malaking mga 

cryptocurrency exchange. 

Makipagtulungan sa mga palitan ng cryptocurrency   

Naiintindihan namin kung gaano kahalaga na ang mga benepisyo ng BILC ay hindi lamang sa 

loob ng sistema, kundi nakikipag-trade din sa palitan, upang ang mga gumagamit ay palaging 

makikinabang mula sa pamumuhunan sa aming proyekto. Samakatuwid, kaagad pagkatapos ng 

pagtatapos ng ITO, haharapin namin ang paglalagay ng aming token sa malaking mga 

cryptocurrency exchange. Ang lahat ng mga anunsyo ng listahan ng BILC sa palitan ay ipapaskil 

sa aming opisyal na mapagkukunan sa isang napapanahong paraan.  



 

   

KOPONAN 
  

Ang proyektong pangkat ay binubuo ng mga mahilig at propesyonal na may tiwala sa mga 

oportunidad at mga prospect ng blockchain, at ang cryptocurrency market, ang makabagong 

pag-unlad ng ekonomiya at modernong teknolohiya sa pananalapi. 

    

Ang Platform Billcrypt pl ay nakikibahagi sa propesyonal na pangkat ng pag-unlad, na kasangkot 

sa pagbuo ng mga platform ng mga matagumpay na pandaigdigang tatak. 

 

Ang mga tagapagtatag at tagalikha ng proyektong ito ay mga negosyante at mga financier na 

may karanasan sa mga entrepreneurial at pamamahala ng mga aktibidad, pagsasanay sa 

paglikha at pagbubuo ng mga matagumpay na proyektong pang-negosyo, pangmatagalang 

praktikal na kasanayan sa pamumuhunan sa klasikal at cryptocurrency na mga merkado.  

   

Ang koponan ng pamamahala ay may kahanga-hangang tindahan ng mga propesyonal na 

kakayahan at mga mapagkukunang pangkaisipan upang maipatupad ang plano nito. Ang 

koponan ay pinamumunuan ng isang nakaranasang mamumuhunan na may maraming mga 

taon ng matagumpay na karanasan, ang pinuno ng isang pangkat ng mga pribadong 

mamumuhunan.  

  

                          Evgeny Kulikov  

  Founder & CEO BILLCRYPT   

                                     Head of Private Investors Group Rich-Invest  
  

  

  



 

   

         

 

 

 Siarhei Lutsenka  

                         Director of Business Development    

         

              

  

 

 

 

  

                          Zahid Imran  

                                     Investment banker,  

 TOP ADVISOR, ICO EXPERT,  

Representative in the UAE  

  

  

  

  

  

Pinili namin ang malawak na listahan ng mga kandidato para sa teknikal, legal, pinansyal, 

marketing at iba pang mga grupo na naghihintay na magsimulang magtrabaho. 

Ang ilan sa kanila ay nakibahagi sa mga yugto ng paghahanda ng pagbuo ng proyekto. 

  

      

        



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Konklusyon 

  

Ang aming proyekto ay aktibong umuunlad, ayon sa pagkakabanggit, ang bersyon ng 

Whitepaper ay maaaring isinasaalang-alang na hindi natapos. Ito ay gagawing mga pagpapabuti 

at pagdaragdag. Ang mga na-update na bersyon ay ipo-post sa site na billcrypt.io ng proyekto 

sa isang napapanahong paraan.  

  

  

 
  

  

  

 Wala sa White Paper na ito na maaaring isaalang-alang ng isang prospektus ng anumang uri, 

isang alok o paanyaya upang mamuhunan, at ay walang paraan na konektado sa isang alok 

upang bumili ng anumang mga mahalagang papel sa anumang hurisdiksyon. Ang dokumentong 

ito ay hindi iguguhit alinsunod sa mga batas o regulasyon ng anumang hurisdiksyon na inilaan 

upang maprotektahan ang mga mamumuhunan at hindi kinokontrol ng mga ito. 

Hindi namin ginagarantiyahan ang kakayahang kumita, sinusuri at inilalarawan lamang namin 

ang potensyal ng proyekto at nagbibigay ng ekspertong opinyon, na kung saan ay maaari 

lamang maging isang rekomendasyon, ngunit hindi isang garantiya. Ang mamumuhayan ay 

nakapag-iisa ay gumagawa ng desisyon sa kontribusyon sa ito o sa proyektong iyon. 

    

Copyright* (C) billcrypt.io 2019  

   

* Pinayagan ang pagpaparami at pamamahagi ng anumang mga materyal mula sa 

dokumentong ito para sa hindi pangkomersyal na paggamit at para sa mga layuning pang-

edukasyon, katulad: 

anumang paggamit nang walang bayad o komersyal na aplikasyon, nang walang Express na 

pahintulot, sa kondisyon na ang orihinal na pinagkukunan ay binanggit at pagkabanggit sa 

copyright.  
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