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Tóm tắt
Chúng tôi đang tạo ra một nền tảng phi tập trung toàn cầu BILLCRYPT pl. Đây là một hệ thống 
tích hợp Blockchain đa chức năng gồm các văn phòng đại diện của các công ty, cộng đồng 
chuyên nghi ệp, chuyên gi a và s ản phẩm. 
Đại diện Blockchain (BR) được tạo bởi người dùng dưới dạng các ứng dụng phi tập trung 
(DApp) trên blockchain với giao diện tiện dụng.
Trên cơ sở nền tảng, một cơ sở hạ tầng interblockchain của các thuộc tính công nghệ và kinh tế 
đang được xây dựng, hợp nhất các dự án và dự án blockchain của khu vực thực.
Một môi trường thoải mái duy nhất sẽ cho phép mọi người tạo BR riêng, tạo thành một hệ 
thống tin cậy được đảm bảo.
Điều này sẽ dẫn sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào lên một cấp độ mới chưa từng có.

Các thuộc tính đầu tư được bổ sung trong hệ thống sẽ cho phép bạn phát triển kinh doanh 
hiệu quả nhất, thiết lập quan hệ đối tác có lợi nhuận và thúc đẩy lẫn nhau về kinh tế. Do hiệu 
ứng tổng hợp, nhận được nhiều lợi ích

Đối với các Nhà đầu tư, đây sẽ là cấu trúc dễ hiểu và dễ minh họa nhất, cho phép, bằng cách 
xem Hình ảnh ảo (Phần hình ảnh ảo - ViP), để đánh giá nhanh chóng và đáng tin cậy các 
doanh nghiệp được đại diện và đưa ra quyết định đầu tư có lợi nhuận.

Đối với người dùng thông thường, đây sẽ là cách dễ dàng và đáng tin cậy nhất để lựa chọn
các chuyên gia, dịch vụ, sản phẩm.

Để toàn bộ nền tảng và hệ sinh thái đầu tư hoạt động hiệu quả tiềm năng, một tài sản kỹ 
thuật số toàn cầu của một thế hệ mới đã được tạo ra - Token BILLCRYPT phát triển dựa trên 
tiêu chuẩn ERC-20 trên blockchain Ethereum.

Nó đồng thời:
• lưu trữ giá trị tài sản kỹ thuật số;
• thẻ hội viên đặc quyền cung cấp quyền truy cập vào các văn phòng đại diện và chức năng dự án

của Blockchain;

• một loại vé để tham gia pre-sales kín của các dự án hệ thống;
• tiền kỹ thuật số nội bộ để thanh toán cho các chức năng của văn phòng đại diện Blockchain

cái mà bạn cũng có thể có được tài sản tiền điện tử mới dưới dạng token của các dự án khác. 
Lần lượt, mỗi token như vậy cũng mang lại những đặc quyền đáng kể cho chủ sở hữu và 
người dùng và tăng sự an toàn của họ.



Sự phát triển không ngừng của nền tảng, sự phổ biến ngày càng tăng của các văn phòng đại 
diện Blockchain, nhu cầu về token ngày càng tăng, cung cấp cho Billcrypt các tính năng phát 
triển và biến nó thành một công cụ tài chính không thể thiếu.

Giới thiệu
Sự phát triển của kỷ nguyên Blockchain đã tiến gần đến ngưỡng giới thiệu các công nghệ phân 
cấp trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng tôi tự hào được thông báo rằng chúng tôi là những người đầu tiên và duy nhất đề xuất 
khái niệm về việc sử dụng lợi ích blockchain hàng ngày.
Nền tảng Billcrypt pl sẽ làm cho blockchain thực sự cần thiết cho mọi người theo nghĩa đen.

Chúng tôi đã giới thiệu các khái niệm mới:
BR - Đại diện Blockchain
ViP - Phần hình ảnh ảo (Một phần của hình ảnh ảo)
IVO - Cung cấp ViP ban đầu

Hiện tại, rất khó để xác định
độ tin cậy của thông tin về bất kỳ đối tượng hoặc chủ thể nào, cho dù đó là công ty hay 
chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực hoặc sản phẩm nào. Điều này tạo ra những khó khăn trong 
việc ra quyết định.

Trong nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi cũng thường xuyên phải đối mặt 
với các vấn đề về tài chính doanh nghiệp đầy hy vọng và thậm chí mang tính đột phá.

Thông thường, các lý do là trong một quá trình đưa ra quyết định phức tạp và kéo dài, sự quản 
lý quá mức bởi các nhà đầu tiềm năng. Ngay cả với sự xuất hiện của khả năng thu hút đầu tư 
vào thị trường tiền điện tử, vấn đề niềm tin vẫn cực kỳ phức tạp.

Chúng tôi, với tư cách là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, thấu hiểu, bởi vì chúng 
tôi phải thực hiện công việc một cách toàn diện, miệt mài trong việc đánh giá các dự án tiềm 
năng, không phải lúc nào cũng tự tin vào thông tin đáng tin cậy, ngay cả khi doanh nghiệp này 
đã hoạt động.
Để tìm thấy trong số nhiều dự án thực sự, không chỉ cần chú ý, mà còn đầu tư thực sự, bạn 
cần có thể tìm thấy các dự án đầy hứa hẹn như vậy và dành nhiều công sức, tiền bạc và rất 
nhiều thời gian.

Blockchain cho phép thực hiện nguyên tắc duy trì độ tin cậy tuyệt đối của dữ liệu mà không cần 
sự tham gia của bất kỳ tác động nào của con người.
Do đó, chúng tôi đã quyết định tạo ra một nền tảng - một tiện ích hệ thống blockchain, sẽ giải 
quyết những vấn đề này bằng các phương pháp tiếp cận khái niệm, công nghệ và chức năng 
của nó.



Các công ty, dự án, doanh nghiệp sẽ có thể tạo văn phòng đại diện Blockchain của họ trên nền 
tảng, nơi tất cả các thông tin liên quan về doanh nghiệp sẽ được công bố, cho phép các nhà 
đầu tư đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng và tin tưởng tối đa. Người dùng thông thường 
sẽ dễ dàng lựa chọn các dịch vụ hoặc sản phẩm họ cần.

Dựa trên thông tin về chủ sở hữu BR trong blockchain, một hình ảnh ảo đáng tin cậy của công 
ty ViP (Trang hình ảnh ảo) sẽ được hình thành, từ đó sẽ được chia thành các phần - Phần hình 
ảnh ảo. Mỗi phần của ViP sẽ có một giá trị nhất định tùy thuộc vào xếp hạng và trạng thái và 
sẽ là một công cụ khác để đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp hoặc sản phẩm cụ thể.

Nhà đầu tư sẽ có thể theo dõi hình ảnh ảo (một bộ dữ liệu đáng tin cậy) trạng thái của công ty 
hoặc sản phẩm bất cứ lúc nào và điều chỉnh các khoản đầu tư của họ đúng thời gian, giảm 
hoặc tăng.
Chúng tôi đã phát triển các nguyên tắc mới cho sự tương tác kinh tế của tất cả người dùng hệ 
thống - chủ sở hữu của các công ty, dự án, tổ chức và nhà đầu tư  thông thường.

Với những mục đích này, một token người dùng BILLCRYPT đã được tạo ra, có nguyên tắc phát 
triển tiến bộ chức năng trong quá trình xây dựng toàn cầu hệ thống tích hợp.

Lý lịch
Vấn đề:

Việc sử dụng blockchain trong cuộc sống thực là hỗn loạn, phi hệ thống.

Mặc dù thực tế là các hệ thống phân cấp đã tồn tại từ lâu và blockchain đầu tiên đã kỷ niệm 
tròn 10 năm, các vấn đề sử dụng công nghệ Blockchain trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn có 
liên quan.
Người dùng thông thường chưa tự mình sử dụng blockchain, nhưng thỉnh thoảng sử dụng nó, 
áp dụng cho một số dịch vụ, ví dụ: kiểm tra tính xác thực của tài liệu hoặc khi đăng ký quyền 
lợi.
Một vấn đề khác hiện nay đối với toàn bộ ngành công nghiệp Blockchain là thiếu sự tích hợp, 
phân mảnh công nghệ và kinh tế của các dự án. Hiện tại, mỗi dự án đều tự tồn tại và, như 
các chương trình thực tế, không phải cái nào cũng thành công. Điều này đặc biệt đúng với 
những công ty khởi nghiệp.



Đối với các doanh nghiệp hiện tại cũng vậy, không có cách đơn giản, rõ ràng và hiệu quả về chi 
phí để sử dụng các công nghệ Blockchain trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ. Các 
công ty muốn tích cực phát triển, phải đối mặt với sự cần thiết phải sử dụng các công nghệ 
đột phá. Việc giới thiệu các công nghệ blockchain trong các hoạt động của họ sẽ thay đổi hoàn 
toàn hoạt động kinh doanh của họ, sẽ mang lại lợi thế cho những người xứng đáng. Tuy nhiên, 
không dễ để xâm nhập vào ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain vào lúc này. Cần phải 
thu hút thêm các nguồn lực trí tuệ, công nghệ và tài chính.

Đối với các nhà đầu tư, vấn đề tương tự tồn tại ở phía bên kia - họ không có cơ hội để đánh 
giá thực tế doanh nghiệp. Họ thường bị buộc phải đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông 
tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

Ngoài ra, các nhà đầu tư thông thường, không giống như các nhà đầu tư có tổ chức, thường 
không có cơ hội phân tích đầy đủ các dự án do thiếu sự chuẩn bị và khó khăn trong việc xác 
minh thông tin. Theo đó, thường thì họ không thể đầu tư vào các doanh nghiệp và dự án 
nghiêm túc ở giai đoạn pre-sales và buộc phải thanh toán với giá cao hơn của tài sản kỹ thuật 
số ở giai đoạn cuối cùng của crowdsales hoặc là khi giá thị trường trên sàn giao dịch chứng 
khoán sau khi niêm yết.
Đây là một vấn đề phổ biến của niềm tin đối với các công ty, tổ chức, doanh nhân, chuyên 
gia, hàng hóa trong thế giới thực.

Tất cả chúng ta liên tục phải đối mặt với thông tin không chính xác, đánh giá lạm phát, đánh 
giá sai, tin tức giả. Điều này thường gây hiểu lầm và ngăn trở hành động chính xác.

Các giải pháp hiện tại không phù hợp với phân khúc thị trường phân cấp mới đang rất phát 
triển để thực sự bước vào thế giới thực.

Giải pháp:

Giải pháp tốt nhất cho tất cả những vấn đề này là tạo ra một không gian tổng quát hợp nhất 
dưới dạng một nền tảng tích hợp, một môi trường toàn cầu duy nhất - một hệ sinh thái gồm các 
đặc tính công nghệ và kinh tế kết hợp blockchain (BR).
Giải pháp hoàn hảo sẽ là một nền tảng BILLCRYPT pl.
Bất kỳ công ty, cộng đồng chuyên nghiệp, chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ có thể 
tạo đại diện Blockchain của riêng mình trên nền tảng. BR cũng có thể được tạo ra cho hàng hóa 
và nói chung cho mọi thứ cần độ tin cậy thông tin lịch sử.
Do đó, trên nền tảng theo thời gian, nó sẽ tạo ra một danh mục BR thống nhất khổng lồ với 
màn hình hiển thị trực quan thông tin đáng tin cậy thực sự về tình trạng và uy tín của chủ sở 
hữu BR.

Đây sẽ là một chỉ số cực kỳ quan trọng mà mọi người cần để đưa ra quyết định đúng đắn.



Mô tả dự án
Đăng ký và lưu trữ bất kỳ thông tin nào trong blockchain là một cách lý tưởng để sử dụng công 
nghệ blockchain.
Nền tảng cho phép bất kỳ người dùng nào tạo và lưu trữ các văn phòng đại diện Blockchain 
(BR), nơi sẽ được tích lũy, được hình thành và hiển thị trong chế độ xem đồ họa rõ ràng về tất 
cả các thuộc tính được chủ sở hữu chọn để hiển thị (chi tiết sau đây, trong phần Mô tả của 
nền tảng)

Mục tiêu của dự án BILLCRYPT là tạo ra một văn phòng đại diện 
Blockchain toàn cầu duy nhất - BR

Như vậy:
• Để cung cấp cho tất cả mọi người cơ hội để tích lũy thông tin đáng tin cậy về bản thân như một

chuyên gia, về doanh nghiệp, về các sản phẩm và hàng hóa được tạo ra.

• Xây dựng danh tiếng của niềm tin vô điều kiện và giải thích nó một cách dễ hiểu cho khách hàng,
đối tác, nhà thầu, người mua, nhà đầu tư quan tâm.

• Cung cấp cho tất cả người dùng thông tin đáng tin cậy.
• Kiếm tiền từ danh tiếng và địa vị.
• Để tạo ra một môi trường thông tin đáng tin cậy cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào có được nền

tảng vững chắc về thuộc tính token và bất kỳ loại crowdsales nào.

• Nâng cấp mức độ bảo mật ra quyết định lên một mức độ chưa từng thấy.

Để tạo một không gian toàn cầu của đại diện Blockchain:

• Cung cấp cơ hội công nghệ và giải pháp tích hợp cho nhiều blockchain hiện có và mới được tạo ra
để kết nối với một mạng toàn cầu duy nhất - Internet thế hệ mới - WEB3.0

Tạo mô hình kinh tế hoàn toàn mới:

• Token BILLCRYPT phát triển với các chức năng phát triển tích hợp;
• Công cụ tài chính tiến bộ, lưu trữ giá trị tài sản kỹ thuật số với các chức năng thanh toán trong

hệ thống;

• Các thỏa thuận chung và đầu tư lẫn nhau giữa các văn phòng đại diện Blockchain trong
nền tảng này;

• Thanh toán của người dùng dịch vụ và hàng hóa đại diện Blockchain;
• Đặc quyền cho người nắm giữ;



• Công cụ tài chính phái sinh mới trên nền tảng ViP, phản ánh giá trị uy tín của BR;
• Kiếm cơ hội cho người dùng thông thường trong hệ thống, thực hiện các công việc và đơn đặt

hàng được cung cấp bởi các văn phòng đại diện Blockchain;

• Mô hình sáng tạo của tự tài trợ và tự điều chỉnh.

Dự án BILLCRYPT đã đặt ra những mục tiêu lớn, nhưng thiết thực 
và có thể đạt được:

• Làm cho các công nghệ blockchain trở nên dễ hiểu, giá cả phải chăng và hữu ích cho mọi người;
• Xây dựng một nền tảng văn phòng đại diện Blockchain với giao diện trực quan;
• Tạo ra một dịch vụ tích hợp đa chức năng toàn cầu;
• Tích hợp nội bộ nền tảng BR-2-BR;
• Tích hợp bên ngoài với các dự án blockchain, hệ thống và dịch vụ khác;
• Tích hợp với các doanh nghiệp ngoại tuyến, phân khúc B2B, B2G;
• Kết hợp với các công nghệ khác;
• Kết nối các hốc liền kề và tương tác hiệu quả với chúng;
• Xây dựng thêm để phát triển các giải pháp hiện có;
• Xây dựng một mô hình kinh tế sáng tạo, hoàn toàn mới.

Mô hình phát triển kinh tế - sự phát triển và tăng vốn hóa của mỗi cá nhân BR tự nhiên phát 
triển và tăng tổng khối lượng kinh doanh.
BULCRYPT sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trên khắp thế giới bằng cách giúp tương tác dễ 
dàng và an toàn hơn với các doanh nghiệp mà họ đã đầu tư.
Các công ty và doanh nghiệp sẽ đơn giản hóa và tạo mối quan hệ đáng tin cậy với các đối tác và 
nhà đầu tư.

Hệ thống tích hợp BILLCRYPT tạo ra một không gian tin cậy toàn cầu, trong đó mọi thông 
tin cần thiết để đưa ra quyết định là hoàn toàn đáng tin cậy.

Giá trị của cơ sở hạ tầng phân cấp của Billcrypt là tính minh bạch, bảo mật và dễ tương tác, được 
đảm bảo để tăng hiệu quả của từng doanh nghiệp cụ thể và tăng tổng vốn hóa.

Mô tả nền tảng
BILLCRYPT pl là một hệ thống tích hợp phân cấp toàn cầu cho các văn phòng đại diện 
Blockchain (BR)
Một cơ sở hạ tầng đa chức năng duy nhất hợp nhất các văn phòng đại diện Blockchain dưới 
dạng các ứng dụng phân cấp trên blockchain (DApp).



Một nền tảng độc đáo kết hợp tất cả các lợi thế của thế giới thực và không gian ảo, mạng và 
blockchain quen thuộc.

Đây là bước tiếp theo trong phát triển - một không gian ảo với những khả năng thực sự.

Một môi trường nền tảng thuận tiện với giao diện tiện lợi sẽ cho phép mọi người phát triển 
hiệu quả nhất các doanh nghiệp của họ được tích hợp vào hệ thống thông qua đại diện 
Blockchain của riêng họ.

Nền tảng sẽ có thể:

• Để tiến hành các hoạt động cần thiết liên quan đến blockchain;
• Tạo một đại diện Blockchain cuả riêng bạn
• Chọn các thuộc tính và chức năng của BR cần thiết để thu thập thông tin đại diện về doanh nghiệp

hoặc sản phẩm của bạn;

• Chọn luồng thông tin sẽ tạo thành ViP;
• Tạo các nhóm BR cho các sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề kinh doanh khác nhau, tóm tắt thông

tin đại diện về từng sản phẩm trên trang ViP chính (Trang hình ảnh ảo);

• Chọn một ViP chung nên được hình thành hoặc tách riêng cho từng sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề
kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc cả hai loại ViP cùng một lúc;

•

• Chọn luồng thông tin sẽ tạo thành ViP;
• Tạo các nhóm BR cho các sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề kinh doanh khác nhau, tóm tắt thông

tin đại diện về từng sản phẩm trên trang ViP chính (Trang hình ảnh ảo);

• Chọn một ViP chung nên được hình thành hoặc tách riêng cho từng sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề
kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc cả hai loại ViP cùng một lúc;

• Kiếm tiền từ ViP
• Token hóa doanh nghiệp của bạn;
• Tạo tài sản kỹ thuật số
• Tạo các luồng tài chính bổ sung cho doanh nghiệp của bạn;
• Quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn
• Thu hút tài trợ;
• Tiến hành các thể loại crowdsales;
• Để thực hiện chế độ xem nội bộ mới của crowdsale - IVO (Cung cấp ViP ban đầu);
• Có được một cơ sở nhà đầu tư rộng lớn, không ngừng phát triển;
• Tìm đối tác và nhà đầu tư, khách hàng và tương tác với họ;
• Thúc đẩy lẫn nhau về kinh tế, gặt hái nhiều lợi ích từ việc này nhờ

hiệu ứng tổng hợp;

• Tạo và bảo trì một cách an toàn và đăng ký đáng tin cậy (sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, v.v.)

Chọn các thuộc tính và chức năng của BR cần thiết để thu thập thông tin đại diện về doanh nghiệp
hoặc sản phẩm của bạn;



Các nhà đầu tư sẽ có thể:
• Nhận thông tin đáng tin cậy về các dự án và công ty, về tình trạng kinh doanh của họ;
• Đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn;
• Tham gia vào crowdsales được thực hiện bằng cách sử dụng nền tảng trên các điều khoản đặc

quyền.
• Tham gia vào các vòng kín.

BILLCRYPT pl cung cấp cho người tham gia các giải pháp và tài nguyên tích hợp sẵn có:

• Cơ sở hạ tầng và công nghệ để tạo và quản lý đại diện Blockchain ảo;
• Giải pháp quản lý đầu tư sẵn có;
• Các nhà phát triển có thể tạo DApp của riêng họ và kết nối chúng với nền tảng, để nhận phần

thưởng từ chủ sở hữu của BR.

Các tính năng nền tảng cũng sẽ hữu ích cho các nhà phân tích, dự báo và tư vấn.

BR (Đại diện Blockchain) là gì?

Đại diện Blockchain là gói phần mềm riêng dành cho các ứng dụng phân cấp (DApp) trên nền 
tảng BILLCRYPT, được triển khai theo hình thức thông thường cho chủ sở hữu BR theo nguyên 
tắc của một tủ trên trang web, nơi chủ sở hữu thực hiện tất cả các hành động và cài đặt.
Phần bên ngoài của BR được đặt trong phần chủ đề thích hợp của nền tảng và có sẵn cho tất cả 
người dùng. Ở đó, người dùng có thể nhận được tất cả thông tin đáng tin cậy về chủ sở hữu của 
BR và thực hiện các hành động họ cần (mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ sở hữu BR, 
token và ViP của họ, tham gia vào các chương trình khuyến mãi và thực hiện đơn đặt hàng, 
nhận tiền thù lao cho nó ).
Ở cấp độ phần mềm, BR là một phức hợp DApp cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên 
blockchain của chủ sở hữu trên nền tảng và tích hợp tài nguyên blockchain bên ngoài của chính 
công ty (nếu có nhu cầu) với nền tảng và sau đó là blockchain toàn cầu.

VIR (Trang hình ảnh ảo) - được tạo tự động trong Blockchain - đại diện của trang kết quả, trên 
cơ sở liên tục xác nhận lại dữ liệu được lưu trữ trong Blockchain, để tạo một hình ảnh trực 
quan thuần túy, trình bày trạng thái của các vấn đề, trạng thái và danh tiếng của chủ sở hữu BR.
Dữ liệu này tạo ra giá trị bổ sung cho doanh nghiệp của chủ sở hữu.

VIR (Trang hình ảnh ảo) được tạo tự động trong Blockchain - đại diện của trang kết quả, trên 
cơ sở liên tục xác nhận lại dữ liệu được lưu trữ trong Blockchain, để tạo một hình ảnh trực 
quan thuần túy, trình bày trạng thái của các vấn đề, trạng thái và danh tiếng của chủ sở hữu 
BR.
Dữ liệu này tạo ra giá trị bổ sung cho doanh nghiệp của chủ sở hữu.



Chủ sở hữu BR có thể chia tổng thể hình ảnh của mình thành bất kỳ số phần ViP (Phần hình 
ảnh ảo) nào, xác định giá của 1 ViP và bán chúng cho người dùng nền tảng. Do đó, chủ sở hữu 
của BR sẽ nhận được thêm tiền cho sự phát triển kinh doanh của họ và do đó, tăng giá trị thị 
trường của ViP.

Người dùng của nền tảng bất cứ lúc nào cũng có thể bán, trao đổi, cung cấp làm tài sản thế 
chấp bất kỳ số lượng ViP bất cứ lúc nào.
Chủ sở hữu của BR cũng có thể sản xuất token của họ và thực hiện Crowdsale trên nền tảng 
hoặc độc lập. Họ có thể liên kết các VIP của mình với các token của mình để chúng ảnh hưởng 
đến giá trị tỷ giá hối đoái của nhau.

Do đó, hệ thống kinh tế đổi mới BILLCRYPT và token BILC có được sự phát triển vượt bậc.

Phần hình ảnh ảo (ViP) là một đơn vị có giá trị về danh tiếng, là cách sáng tạo để thể hiện mức 
độ tin cậy về mặt tiền tệ và chuyển nó cho người khác.

Hình ảnh ảo là một biểu diễn đồ họa, được phân tích bởi hệ thống của toàn bộ tập hợp 
thông tin có sẵn trong blockchain về doanh nghiệp, hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp 
bởi chủ sở hữu của BR.

Ví dụ: hệ thống, dựa trên thông tin đáng tin cậy được lưu trữ trong blockchain về công ty, tài 
sản, hàng tồn kho, động lực bán hàng và các hoạt động khác, xác định độc lập xếp hạng, lợi 
nhuận trong giai đoạn vừa qua, mức độ bảo mật đầu tư.
Nếu BR thuộc về một sản phẩm, hệ thống sẽ phân tích tất cả thông tin về nó (địa điểm và ngày 
sản xuất, cách giao hàng, khối lượng nhu cầu của người tiêu dùng, số lượng bán hàng, sự hài 
lòng của khách hàng, v.v.).
Nếu BR mở cho một dịch vụ, hệ thống sẽ phân tích tất cả các tham số của nó (mở đầu hành 
động, khối lượng dịch vụ trong các khoảng thời gian, biến động giá, sự hài lòng của khách hàng, 
v.v.).
Hệ thống sẽ tự động phân tích tất cả các tham số và hiển thị kết quả dưới dạng hình ảnh đồ 
họa trên trang Hình ảnh ảo - ViP (Trang hình ảnh ảo);
Nền tảng tạo và liên tục hiển thị trạng thái hiện tại của ViP trên cơ sở toàn bộ thông tin có sẵn 
trong blockchain về chủ sở hữu của BR.



Những yếu tố này sẽ kích thích sự phát triển của đầu tư tập thể. Hợp đồng thông minh cung 
cấp khả năng hầu như không giới hạn cho cấu trúc quyền đối với các đối tượng và dự án 
đầu tư, và điều này sẽ giúp xây dựng các định dạng gây quỹ cộng đồng khác nhau. Việc 
thiếu quy định và tuân thủ ngân hàng trong trường hợp đầu tư thông qua nền tảng có khả 
năng cho phép bởi chủ sở hữu BR
thu tiền rẻ hơn và không bị gánh nặng bởi quản trị quá mức, điều này giúp giảm chi phí và 
tăng lợi nhuận.

Phân tích Thị trường
Nghiên cứu, học tập, thực hiện

Trong nhiều năm, chúng tôi liên tục tìm hiểu thị trường đầu tư và tài chính, các khả năng công 
nghệ mới và hiểu rõ rằng đã đến lúc phải tiếp cận khái niệm mới để triển khai các công nghệ 
blockchain.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi là sự phát triển khái niệm đột phá của nền tảng đại diện 
Blockchain, kết hợp blockchain và cuộc sống hàng ngày.

Nghiên cứu trong lĩnh vực này được thực hiện bởi các công ty tư vấn quốc 
tế: McKinsey;



Tai nạn;

Lịch trình đồng xu;

Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDC);

PwC (Công ty TNHH Quốc tế PricewaterhouseCoopers).

Các nghiên cứu này cho rằng các công nghệ blockchain vẫn đang trong giai đoạn phát triển 
sớm nhất và đòi hỏi sự tham gia lớn hơn của cộng đồng doanh nghiệp để chuyển sang tăng 
trưởng, trưởng thành và ứng dụng đại chúng.

Sự quan tâm đầu tư vào các công nghệ blockchain đang tăng lên khi các công ty khác nhau đặt 
dữ liệu của họ vào các cơ quan đăng ký phân tán an toàn và không thể xâm phạm, do đó làm 
thay đổi tất cả các quy trình kinh doanh.

Chuyên về thị trường công nghệ thông tin và viễn thông, công ty nghiên cứu và tư vấn 
International Data Corporation (IDC) đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về triển vọng cho các 
giải pháp blockchain trong các quy trình kinh doanh khác nhau và biên soạn danh sách các quốc 
gia nơi phát triển công nghệ DLT (Công nghệ sổ cái phân tán) đang trở thành ưu tiên

Theo ước tính của IDC, trong năm năm tới, mức tăng trưởng hàng năm trong việc thực hiện 
các giải pháp blockchain sẽ là 81,2%. Đầu tư kinh doanh vào việc sử dụng các công nghệ đăng 
ký phân tán sẽ đạt 16,7 tỷ vào cuối năm 2022.

Công ty tư vấn quốc tế McKinsey, liên tục phân tích thị trường, đã kết luận rằng danh sách các 
nhà đầu tư lớn nhất trong công nghệ blockchain và việc họ giới thiệu vào lĩnh vực thương mại 
và lĩnh vực dịch vụ sẽ do Mỹ đứng đầu.
Theo sau họ là Tây Âu, Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương, nơi sẽ tập 
trung vào lĩnh vực tài chính.
Có những ngành công nghiệp khác trong đó blockchain sẽ là một ý tưởng tốt để chứng minh 
chính nó. Các công ty tập trung vào đổi mới có thể áp dụng công nghệ.

Dựa trên nguyên tắc phương pháp luận, Occam’s razor, tuyên bố rằng giải pháp đơn giản nhất 
là tốt nhất, các nhà nghiên cứu McKinsey tự tin rằng tương đối khó thực hiện giải pháp dựa 
trên blockchain là không cần thiết trong tất cả các lĩnh vực.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc giới thiệu các cơ quan đăng ký phân tán cần các lĩnh vực như 
bảo hiểm, chuỗi cung ứng, thị trường vốn, nơi đăng ký phân phối có thể giải quyết các vấn đề 
không hiệu quả, gian lận và giúp cải thiện tính minh bạch của các quy trình.

Ngoài ra, các nhà nghiên cho thấy rằng chính việc giới thiệu blockchain luôn là một tín hiệu tích 
cực cho các nhà đầu tư, điều này cho thấy công ty cam kết đổi mới.



Công ty tư vấn PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited) đã thực hiện một cuộc 
khảo sát giữa 600 giám đốc điều hành từ 15 quốc gia và thấy rằng 84% đã thích ứng công nghệ 
blockchain với quy trình kinh doanh của họ, trong khi 62% số người được hỏi nói về việc khởi 
động các dự án blockchain của riêng họ, trong đó 25% các công ty được khảo sát đã đạt đến 
giai đoạn ra mắt phiên bản thử nghiệm của mạng blockchain. Nó cũng được báo cáo rằng đại 
diện của hầu hết các lĩnh vực được biết đến của nền kinh tế đang cố gắng chuyển doanh nghiệp 
của họ sang blockchain. Khoảng một phần tư số người được hỏi bởi PwC cho biết họ không biết 
bắt đầu làm việc với blockchain từ đâu, 14% đại diện doanh nghiệp phàn nàn về việc thiếu cơ 
chế quản lý và tương tác với cấu trúc mới, điều này đã làm chậm quá trình chuyển đổi của họ 
sang blockchain.

Theo dự báo của công ty tư vấn Accdvisor, blockchain sẽ lan tỏa ra nhiều loại tài sản khác 
nhau trong năm 2019 - 2024 và từ năm 2025, nó sẽ trở thành một hiện tượng phổ biến và là 
một phần không thể thiếu của vốn toàn cầu.
Năm 2019 sẽ là một bước ngoặt cho sự phát triển của các công nghệ blockchain và việc triển 
khai chúng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau để giải quyết các vấn đề về tỷ lệ toàn cầu.

Các nghiên cứu được thực hiện bởi công ty tư vấn CoinSchedule cho thấy năm 2018, chỉ thông 
qua ICO, 21,4 tỷ đô la đã được thu hút vào ngành công nghiệp.

Các giải pháp công nghệ hiện tại chủ yếu giải quyết các vấn đề hẹp, do đó đảm bảo sự phát 
triển phân khúc của blockchain
Rất rõ ràng rằng thị trường đang thiếu các giải pháp tích hợp toàn diện một cách nghiêm 
trọng.
Đối với các nền tảng blockchain, đây chủ yếu là các nền tảng cho phép người dùng tạo tài sản 
tiền điện tử của riêng họ - token - blockchain và giao dịch chúng trên sàn giao dịch chứng 
khoán, do đó t hu hút đầu t ư.
Trong phiên bản mở rộng, ngoài việc phát hành các tài sản kỹ thuật số, để gây quỹ cộng đồng 
phi tập trung với các chức năng bổ sung của quy định cộng đồng, bỏ phiếu và truyền các tin 
nhắn được mã hóa.
Từ quan điểm thực tế, các nền tảng và tài sản này không có nhiều chức năng. 

Hình thành cơ sở hạ tầng quá khó để sử dụng và ít sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, điều 
này buộc người dùng phải thường xuyên chuyển đổi token thành tiền tệ fiat và ngược lại. Điều 
này tạo ra sự phức tạp và mất ổn định bổ sung của toàn bộ hệ thống.

Đối với cái gọi là đăng ký nền tảng blockchain, chúng được sử dụng trong lĩnh vực đăng ký luật, 
hậu cần, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y học, kiểm soát chất lượng sản phẩm, nhưng chúng 
thường tự cho mình là trung tâm và không được tích hợp với các blockchain khác.

Hiện tại, các nhà phát triển đang tích cực tham gia vào việc tạo mã nguồn mở, điều này sẽ giúp
trao đổi tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử giữa các blockchain. Điều này 



cũng xác nhận thực tế rằng tiềm năng của công nghệ blockchain vẫn chưa được tiết lộ đầy 
đủ.

Như chúng ta có thể thấy, các nền tảng hiện có tồn tại trong các điều kiện phức tạp, không có 
cấu trúc và chưa có giải pháp nền tảng tích hợp chính thức nào.

Do đó, hệ thống tích hợp BILLCRYPT pl sẽ trở thành môi trường không thể thiếu để tạo văn 
phòng đại diện Blockchain và sẽ cực kỳ hữu ích cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dùng 
thông thường.
Và token BILLCRYPT có cơ hội mạnh mẽ để đạt được vị trí hàng đầu trong xếp hạng tiền điện tử.

Rõ ràng rằng mục đích của blockchain là trở thành một cách hoàn toàn mới để lưu trữ an toàn 
và chuyển các giá trị sang dạng kỹ thuật số.
Một trong những chức năng chính của nó là khả năng chuyển tiền mà không cần sự tham gia 
của các mạng lưới ngân hàng truyền thống.
Trong nền kinh tế của tất cả các quốc gia, không có ngoại lệ, một trong những quy định nhất là 
ngân hàng. Trước hết, đó là giấy phép, kiểm tra thường xuyên và báo cáo liên tục cho nhiều 
khoản hoa hồng theo dõi tính thanh khoản của các tổ chức tín dụng.

Trong dự án tiền điện tử xây dựng mô hình kinh tế, độc lập với quy định bên ngoài. Blockchain 
cung cấp tự điều chỉnh phân cấp hoàn toàn.
Do đó, các hoạt động ngân hàng truyền thống dựa trên nền tảng blockchain gần bằng 0 về chi 
phí hoạt động và tính chính xác của hoạt động (tính chính xác của kế toán và thanh toán giữa 
các khách hàng) cao hơn hẳn so với các tổ chức tài chính truyền thống.
Đã có những ví dụ về việc sáp nhập thành công hệ thống tài chính cổ điển với ngân hàng ảo, 
một trong số đó, ngân hàng Scandinavian của Na Uy, kết hợp các tài khoản hiện tại của khách 
hàng với ví tiền điện tử của người giữ tiền trực tuyến Coinbase.

Hiện tại, trên thế giới đã có một nhu cầu rất lớn đối với các khoản đầu tư rõ ràng, có thể dự 
đoán và an toàn. Thị trường là rất lớn và tiềm năng tăng trưởng của nó cũng vậy, vì trong 
quá trình phát triển của nó, nó ở cùng giai đoạn với thị trường của hệ thống thanh toán và 
thẻ nhựa 25 năm trước.
Blockchain đang trong giai đoạn tăng trưởng đáng kinh ngạc. Nó phát triển công nghệ và trên 
quy mô lớn, thích nghi với thế giới thực. Các ví dụ về việc sử dụng trong hầu hết tất cả các lĩnh 
vực và nói về tương lai đầy hứa hẹn của nó. Khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến 
các công nghệ blockchain, chúng ta sẽ thấy tác động và phân phối rất lớn của blockchain, cả 
trong công nghiệp và trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng sẽ được sử dụng cùng với các công 
nghệ khác, bao gồm trí tuệ nhân tạo - AI, dữ liệu lớn, v.v., để làm cho chúng hiệu quả và thiết 
thực hơn bao giờ hết.
Có một nhu cầu cấp thiết cho các giải pháp tích hợp. Điều này được hiểu, ngay cả bởi 
những người khổng lồ như Samsung và Apple, những người nói với nhau về việc thâm 
nhập các nền tảng khác nhau vào nhau



, như một xu hướng quan trọng cho thị trường hứa hẹn mang lại lợi ích chung cho cả đối thủ 
cạnh tranh trực tiếp.

Ở các mức độ khác nhau, nó bắt đầu xảy ra ở các khu vực rất khác nhau, ví dụ, trong các thành 
phần, các công ty khác nhau đang ngày càng trao đổi công nghệ, không thể làm chủ chi phí phát 
triển hoặc duy trì tốc độ phát triển. Thị trường buộc các công ty phải hợp tác, và điều này rất 
tốt, vì người dùng có được các sản phẩm rất khác nhau, nhưng với một số mẫu số chung.

Trong tình huống này, các nguyên tắc hoạt động được đặt ra trong hệ thống tích hợp 
BILLCRYPT làm cho nó trở thành một trong những nền tảng blockchain tiên tiến nhất hiện 
nay.
Đây là một dự án độc đáo, có thể so sánh về quy mô và tiềm năng so với Facebook hoặc 
Google

Phần kỹ thuật
BILLCRYPT pl là một nền tảng mã nguồn mở, cho phép tạo các văn phòng đại diện Blockchain.
Việc sử dụng công nghệ blockchain trong một dự án cho phép tạo ra một hệ thống có thể 
kiểm chứng được minh bạch cho tất cả những người tham gia.

Nền tảng này có giao diện trực quan được triển khai dưới dạng một trang web có cấu trúc 
logic, dễ hiểu và ứng dụng di động liên quan.
Nền tảng tích hợp và vận hành hệ thống các ứng dụng phân cấp (DApp), hợp đồng thông minh 
trên blockchain Ethereum và các dịch vụ tương tác khác.
DApp là một ứng dụng phân cấp trên blockchain, được thiết kế đặc biệt cho các mục đích cụ 
thể, thực hiện các hành động được lập trình trên blockchain.



Nó bao gồm các mã phụ trợ và đầu cuối. Ở những nơi tiếp xúc với chủ sở hữu của BR và người 
dùng có giao diện người dùng được tạo bởi mã đầu cuối, dùng để chỉ mã phụ trợ để thực hiện 
các chức năng nhất định. DApps cung cấp sự tương tác giữa người dùng và chủ sở hữu của BR 
trực tiếp, không yêu cầu máy chủ trung tâm. Nguồn mở hoàn toàn.
Chức năng người dùng DApps có thể được truy cập bởi nhiều người dùng bất cứ lúc nào. Tất 
cả các chức năng sẽ có sẵn thông qua trình duyệt web và các ứng dụng di động trực quan, 
thân thiện với người dùng.

DApps, được tạo bởi các nhà phát triển nền tảng, được hỗ trợ bởi các dịch vụ kỹ thuật của 
BILLCRYPT pl, để tự động hóa các quy trình hiệu quả liên tục.
DApps hoạt động trên các thuật toán được mã hóa hợp đồng thông minh liên quan đến chức 
năng của chúng. DApps theo dõi các thay đổi, tính đến danh tiếng và duy trì trạng thái BR 
được tạo trong nền tảng.

Hợp đồng thông minh được viết đặc biệt bằng ngôn ngữ của các ứng dụng vững chắc - các 
thuật toán hoạt động chính xác như được lập trình mà không có bất kỳ khả năng kiểm duyệt, 
can thiệp của bên thứ ba, gian lận và thời gian chết.
Mã máy tính của hợp đồng thông minh cho phép bạn áp dụng các quy tắc và quy định giữa hai 
bên sẽ tương tác để thực hiện thỏa thuận. Hợp đồng thông minh cung cấp tự động thực hiện 
hợp đồng pháp lý.
Một khi thỏa thuận bằng văn bản có thể được thực hiện bất kỳ số lần. Hợp đồng thông minh là 
một thỏa thuận pháp lý được viết bằng mã máy tính để tự động hóa các tác vụ và để đảm bảo 
tính minh bạch của các hành động của hệ thống. Ví dụ: hợp đồng thông minh có thể được sử 
dụng để mua hoặc bán hoặc để chứng minh quyền sở hữu tài sản trong thế giới thực.

Nền tảng cung cấp cho người dùng một bộ DApps tích hợp, đảm bảo hoạt động của tất cả các 
chức năng của nền tảng và khả năng tự tạo thêm DApps & hợp đồng thông minh hoặc liên quan 
đến các chuyên gia thông qua đại diện trên nền tảng để mở rộng khả năng của từng cá nhân. 
SDK DApp làm cho API Billcrypt hấp dẫn để sử dụng trong thị trường đang phát triển cho các 
ứng dụng phân cấp.

Ngôn ngữ lập trình chính của Dapps tích hợp, cũng có thể triển khai các ngôn ngữ LLL 
(tương tự ngôn ngữ xử lý danh sách Lisp) và Serpent (tương tự như ngôn ngữ lập trình 
của Python đa dụng). DApps không chỉ gắn liền với các giao dịch tài chính và có thể 
được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

Tất cả những người tham gia (cá nhân, tổ chức, cơ quan chính phủ) có quyền bình đẳng và sử 
dụng cùng một giao thức khi kết nối.

Có thể kết nối với nền tảng bằng giao thức JSON thuần API (API Web), tương thích với mọi ứng
dụng tuân thủ tiêu chuẩn nhắn tin, chẳng hạn như ISO20022 hoặc Ngôn ngữ đánh dấu sản 
phẩm tài chính (FpML), là giao thức XML hỗ trợ điện tử hoạt động thương mại trong lĩnh vực 
tài chính. FpML được sử dụng trong kinh doanh điện tử



của ngân hàng Dutsche, Reuters, SunGard hệ thống quản lý rủi ro và giao dịch, trong gói FpML 
cho Java (Bộ công cụ FpML cho Java) được phát triển bởi Kronos Software và Logica tựa trên 
hệ thống dựa trên FpML để quản lý các giao dịch kỳ lạ trong Commerzbank.

Môđun thanh toán được tích hợp trong hệ thống sẽ tự động chuyển token sang đô la Mỹ cho 
các hoạt động tương ứng và ngược lại. Điều này sẽ cho phép sàn giao dịch chuyển quá trình 
trao đổi token lấy đô la và đô la cho token và tỷ giá sẽ luôn tương ứng với sàn giao dịch. Với sự 
trợ giúp của cửa vào, người dùng sẽ có thể chuyển đổi tiền tệ fiat thành token và ngược lại 
thông qua các nhà khai thác tương ứng - nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Sử dụng Blockchain

Ban đầu, nền tảng BILLCRYPT đang xây dựng trên blockchain Ethereum.
Ethereum hiện có số lượng nút lớn nhất trong số tất cả các blockchain, khiến nó trở nên phân 
cấp nhất.
Nền tảng Turing dựa trên Blockchain.

Các tính năng chính của blockchain

• Tất cả thông tin vào block được mã hóa;
• Hash là một đảm bảo về tính bất biến của một block được thêm vào blockchain;
• Chữ ký số và khóa (riêng tư và công khai) bảo vệ thông tin khỏi sự truy cập trái phép,
đảm bảo an ninh trong hệ thống và không thể truy cập được cho người ngoài.

Do đó, dữ liệu được lưu trữ trong blockchain và được bảo vệ bằng mã hóa mạnh bằng chữ
ký số.
Quá trình ghi dữ liệu vào một block là một quá trình một lần. Nó không thể được thay đổi 
bằng bất kỳ phương tiện.

Tất cả thông tin được hình thành dưới dạng cấu trúc dữ liệu và lưu trữ các loại khác nhau của chúng:
• Quản lý danh tính
• Các tài liệu
• Quản lý hoạt động
• Hoạt động kinh doanh
• Xử lý giao dịch
• v.v.



Hoạt động an toàn

Mỗi block trong blockchain có một giá trị hash hoạt động như một định danh duy nhất. Không 
có hai định danh block giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là dữ liệu block không thể thay đổi, 
vì giá trị của hàm hash sẽ thay đổi. Ngoài ra, tất cả thông tin được lưu trữ trong block cũng 
được bảo vệ bằng mật mã. Dữ liệu chỉ có thể được mở khóa cho những người tạo ra nó 
trước. Cần có khóa riêng để truy cập dữ liệu.

Các giao dịch được lưu trữ trong một block được ký kỹ thuật số và do đó, một khi được lưu, 
không thể thay đổi, mang lại cho block tính toàn vẹn và minh bạch cần thiết nếu cần.

Kiến trúc nền tảng

Nền tảng này bao gồm các mô-đun tích hợp mà bạn có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào 
trong dự án.
Mức độ thích ứng cao - Nền tảng cho phép chủ sở hữu BR kết hợp độc lập các mô-đun khác 
nhau để phù hợp với nhu cầu của họ.
Các mô-đun được lắp ráp từ các kết hợp đặc biệt của DApps phù hợp và được chia thành các 
nhóm:
• Cơ sở hạ tầng
• Chức năng
• Thanh toán
• Chuyên môn
• Dịch vụ



Các thuật toán đang được tạo dựa trên sự phát triển tự nhiên, dựa trên nhu cầu của người 
dùng và sẽ có thể tự động xây dựng các hợp đồng thông minh, kết hợp các nhiệm vụ, thành 
phần và mô hình hành vi khác nhau.
Với sự trợ giúp của DApps, các quy trình tích hợp liên tục (CI) và phân phối liên tục (CD) được 
triển khai và đi kèm. Số lượng người dùng tham gia đồng thời là không giới hạn.

Hợp tác
Chúng tôi dự định cung cấp quyền truy cập cho các đại diện của cộng đồng nhà phát triển để 

họ có thể tạo ra các công nghệ bổ sung của riêng họ trên cấp cơ sở.

Các nhà phát triển đang tích cực tham gia vào việc tạo ra mã nguồn mở để có thể trao đổi 
thông tin và tiền điện tử giữa các nền tảng và blockchain khác.

Để giải quyết các vấn đề về tích hợp các blockchain khác nhau và cải thiện công nghệ 
blockchain, các phương pháp mới đang được phát triển dựa trên các phát triển được triển 
khai thành công, đặc biệt là các hoán đổi nguyên tử (không thể chia tách), đã được triển khai 
trong một số blockchain hỗ trợ công nghệ của chứng chỉ riêng SegWit ( Nhân chứng tách 
riêng). Điều này cho phép mạng hoạt động như trước và đồng thời đặt thêm thông tin vào 
đơn vị chính và cũng loại bỏ sự biến đổi của mã định danh của cùng một giao dịch. Do đó, tính 
an toàn được tăng lên và tốc độ cao hơn được đảm bảo.

Điều này đạt được bằng cách thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong block và cơ chế xác minh 
giao dịch cho các nút mạng chính thức. Kịch bản và chữ ký nổi bật trong một cấu trúc chứng 
chỉ riêng biệt.

Một số nhóm làm việc đang làm việc trên các công nghệ tương thích đa nền tảng, bao gồm 
Liên minh Doanh nghiệp Ethereum (EEA)
Phần tích hợp của nền tảng BILLCRYPT pl sẽ hoạt động như một bộ lặp 0x, truyền thông tin 
hiện tại giữa các blockchain.

Dịch vụ BILLCRYPT về mặt kỹ thuật thực hiện các hoạt động trên cơ sở blockchain, có đơn vị 
tiền tệ riêng, được sử dụng để thanh toán phí giao dịch tối thiểu.
Để đơn giản và rõ ràng về tính toán, người dùng của các khoản thù lao nền tảng blockchain 
khác nhau sẽ được tính theo một đơn vị tiền tệ duy nhất - token BILC.

Đối với thanh toán quốc tế trực tiếp, Microsoft Dynamics System được tích hợp vào nền tảng 
cùng với SWIFT, sẽ cho phép chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người tham gia.



Mô tả token và mô 
hình tài chính
Token BILLCRYPT, Tên sàn giao dịch BILC
Tài sản kỹ thuật số có giá trị được bảo vệ bởi mã hợp đồng thông minh của Tiêu 
chuẩn ERC20 được phát hành trên nền tảng Ethereum.
Phát thải một lần và giới hạn ở mức 152 000 000 BILC.
Token có thể được chia tối đa 0,00000001 BILC.

Mô hình tài chính giảm phát - giới thiệu các vòng giới hạn cho thị trường, mua lại token từ lợi 
nhuận, hợp đồng thông minh có chức năng đốt token của các nhà sáng lập để bảo vệ giá trị thị 
trường.

Nếu cần thiết, nó có thể được chuyển sang các nền tảng khác trong tương lai trong khi vẫn 
bảo toàn tổng số token trên tất cả các nền tảng.

Mỗi token BILC cung cấp thành viên không giới hạn trên BILLCRYPT pl. 
Chủ sở hữu lâu dài nhận được thành viên đặc quyền trên nền tảng.

Sự phát triển token BILLCRYPT là một cách đầu tư hiện đại, sáng tạo, công nghệ cao và có lợi 
nhuận cao. Nó là một thành phần chính của hệ thống cung cấp các khu định cư lẫn nhau bên 
trong.
Tài sản kỹ thuật số BILLCRYPT được lưu trữ trong blockchain Ethereum và sẽ tồn tại vô thời 
hạn, ngay cả trong trường hợp thảm họa quy mô toàn cầu, cho đến khi ít nhất một nút của 
mạng blockchain của nhiều thế giới hiện có sẽ hoạt động.
Tất cả các nút là bằng nhau và độc lập. Dữ liệu được giữ phân cấp và phân phối trên toàn 
mạng. Hệ thống không có một chủ sở hữu duy nhất có thể quản lý nó một cách độc lập. Mọi 
thay đổi trong hệ thống chỉ có thể xảy ra nếu hầu hết các nút chấp nhận và xác nhận những 
thay đổi này. Truy cập vào một tài sản kỹ thuật số BILC được thực hiện từ bất cứ nơi nào trên
thế giới, với sự có mặt của Internet.

Tài sản kỹ thuật số BILLCRYPT cũng có thể được lưu trữ trên ví lạnh trong trường hợp không có 
Internet.

BILС vừa là tài sản kỹ thuật số lưu trữ giá trị và vừa là thẻ câu lạc bộ đặc quyền, cung cấp 
quyền truy cập vào các chức năng của dự án, vừa là một loại vé để bán pre-sales và tiền kỹ 
thuật số nội bộ, bạn có thể mua tài sản kỹ thuật số mới trong hình thức ViP và token của các 
dự án khác.



Mỗi token như vậy, lần lượt, cũng cung cấp các đặc quyền đáng kể cho chủ sở hữu và người 
dùng và tăng phúc lợi của họ.

BILC có thể được đưa lên trên các sàn giao dịch, cũng như tự do giao dịch, trao đổi, thuê 
và cho thuê chúng. Nhiều trao đổi cung cấp một cơ hội bổ sung để thuê token theo các 
điều khoản linh hoạt. Do đó, token BILLCRYPT sẽ được giao dịch và cho thuê trên nhiều 
sàn giao dịch.

Việc sử dụng BILС bởi đại diện Blockchain cho các khu định cư lẫn nhau với việc cấp các đặc 
quyền lẫn nhau sẽ tạo ra một doanh thu vốn thường xuyên và làm tăng nhu cầu liên tục đối 
với BILC.

Qua thời gian, ngày càng nhiều BR sẽ được tạo trên nền tảng, điều này sẽ yêu cầu token BILC 
làm tiền tệ nền tảng nội bộ để phát triển hiệu quả.

BILS sẽ cần thiết cho:
• Thanh toán hàng hóa và dịch vụ;
• Mua lại ViP cho đầu tư nội bộ;
• Đối với vị trí vào những ngày nhất định (nắm giữ) các khoản bảo lãnh;
• Thu hút vốn từ cộng đồng tiền điện tử để đầu tư trong một phạm vi rộng từ các dự án CNTT đến

lĩnh vực thực tế;

• Thanh toán cho người dùng dưới dạng thu nhập;
• Thanh toán phí tối thiểu cho các dịch vụ bổ sung của nền tảng ngoài gói miễn phí.

Nền kinh tế dự án được thiết kế để đảm bảo an ninh tài chính, hệ thống linh hoạt bất 
cứ lúc nào, sự ổn định và khả năng tăng trưởng và phát triển hơn nữa.

Tạo BR với bộ tính năng cơ bản bắt buộc tối thiểu là miễn phí. 
Điều này đảm bảo tạo ra hàng loạt BR mới.

Dòng tài chính và doanh thu nền tảng:

1. Người dùng mua BILLCRYPT để lưu trữ và sử dụng trong tương lai. Để tạo ra các khoản tiết kiệm
để bảo toàn giá trị của quỹ của họ.

2. BR phát hành và triển khai trên nền tảng token của các dự án (công ty) của họ cho người dùng nền
tảng cho BILLCRYPT, cung cấp các đặc quyền, giá chiết khấu, tiền thưởng, điều kiện tốt hơn hoặc
cho các loại tiền điện tử và tiền tệ fiat khác, nhưng không có đặc quyền. Do đó, nhu cầu về
BILLCRYPT được hình thành, điều này ảnh hưởng đến giá trao đổi và giá mua của nó. Để có được
các đặc quyền, nhà đầu tư có thể mua bất kỳ số tiền BILLCRYPT nào trước và giữ số tiền cần thiết
cho đến thời điểm thích hợp.



3. Các nhà đầu tư sẽ không chỉ có thể mua token dự án mà còn có thể phát triển kinh doanh thực sự
ví dụ, mở các chi nhánh mới trong thế giới thực như một đối tác. Đây có thể được gọi là giai 
đoạn phát triển nhượng quyền tiếp theo. Điều này cũng sẽ tạo ra các luồng tài chính bổ sung 
cho BILС.
4. Người dùng nền tảng có thể thực hiện một số công việc nhất định theo hướng dẫn của văn phòng 

đại diện Blockchain (hướng dẫn và nhiệm vụ kỹ thuật, tạo liên hệ thông minh, thu thập thông tin, 
quảng cáo, tham gia vào các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng, v.v.). Những tác phẩm này 
được trả bằng BILC.

5. Sử dụng BILLCRYPT để có được một phần của hình ảnh ảo Phần hình ảnh ảo - ViP, là phần phản 
ánh xếp hạng phái sinh của một đối tượng thực.

6. Thuê BILLCRYPT. Người nắm giữ token có thể thuê chúng cho người dùng khác với một khoản phí. 
Người dùng có thể sử dụng token BILLCRYPT cho thuê theo quyết định của mình, trả tiền thuê cho 
chủ sở hữu.

7. Những kĩ năng xã hội. Nền tảng tạo ra lợi nhuận dưới dạng hoa hồng. Từ chủ sở hữu của BR để lưu 
trữ, chức năng và dịch vụ bổ sung của hệ thống tích hợp. Từ người dùng cho các đặc quyền được 
cung cấp và việc sử dụng tài nguyên nền tảng cho các mối quan hệ thương mại. Hoa hồng có thể 
được đổi trong thanh toán cho các dịch vụ và nhiệm vụ được thực hiện bởi người dùng.

8. Hoạt động đầu tư nền tảng. Nền tảng, dựa trên phân tích hình ảnh ảo của các công ty, tự động 
đưa ra quyết định đầu tư vào các quỹ đầu tư từ quỹ dự trữ vào tài sản kỹ thuật số BR.

9. Tiền thu được từ việc bán token được thông qua trao đổi hàng đổi hàng từ các dự án khác và BR 
của họ.

10. Biên lai từ quảng cáo trên nền tảng

Hàng tháng, 80% lợi nhuận ròng của nền tảng sẽ được sử dụng để hình thành quỹ mua lại 
BILC. Kết quả là, nhu cầu bổ sung sẽ được tạo ra. Tăng lợi nhuận theo cách này sẽ liên tục tạo 
ra nhu cầu dung môi cho các token BILC, theo luật của thị trường, sẽ dẫn đến sự gia tăng giá 
trị của nó. Cũng đáng để hiểu rằng các nhà đầu tư lưu giữ token BILC trong một thời gian dài 
hơn cuối cùng sẽ có thể bán chúng với giá cao hơn.

BILLCRYPT là sự kết hợp của tính độc đáo và tính đại chúng.

Những yếu tố này sẽ tạo ra một mô hình đổi mới độc lập với các mối quan hệ kinh tế nội bộ 
của riêng mình. Chúng sẽ kích thích sự phát triển của quan hệ đầu tư và sẽ tạo động lực mới 
cho đầu tư tập thể. Nâng cao thu nhập của chủ sở hữu BR lên một tầm cao mới.

BR, ViP, DApps & Hợp đồng thông minh cung cấp khả năng gần như không giới hạn để xây 
dựng các định dạng gây quỹ cộng đồng khác nhau và quyền cấu trúc cho các đối tượng và tài 
sản kỹ thuật số của các dự án đầu tư. Việc không làm phức tạp quy định ngân hàng và quy 
trình tuân thủ, cùng với sự sẵn có của thông tin đại diện đáng tin cậy, có khả năng cho phép 
những người khởi xướng dự án với BR có khả năng tăng tiền cho các dự án của họ và không bị 
gánh nặng nghĩa vụ, đồng thời cũng giảm chi phí và tăng lợi nhuận.



BILLCRYPT ITO (Cung cấp token ban đầu)
Những người tham gia ITO BILLCRYPT thực sự tạo ra lịch sử, thúc đẩy hiện thực hóa khái 

niệm đổi mới và phát triển các công nghệ mới nhất.

Các khoản tiền được huy động từ việc bán Token BILC, thông qua ITO, sẽ được sử dụng để tài 
trợ cho việc tạo và phát triển hệ sinh thái BILLCRYPT trong 5 năm tới.

PRE-SALE 

Ở giai đoạn pre-sales kể từ ngày viết của phiên bản Whitepaper này, các nhà đầu tư sớm 

đã chuyển đổi sang BILLCRYPT 9 828 042 USD

Biểu đồ pre-sale

TOKEN SALE   Vòng 1   03/07 – 30/09/2019, 

Vòng 2   11/10 - 16/12/2019 hoặc tới khi đạt Hardcap 

Giá ITO - 1 BILC = 1 USD = 0.005 ETH

Softcap = 10 000 000 USD = 50 000 ETH 

Hardcap = 80 000 000 USD = 400 000 ETH 

44% tổng số = 66.880.000 BILC sẽ có sẵn để bán ITO
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PHÂN BỔ TOKEN

Trong thời gian ngắn nhất sau giai đoạn Tokensale, BILC sẽ được giao dịch trên thị trường trao đổi.

Việc sử dụng rộng rãi BILC sẽ làm tăng giá trị của nó và do đó, sẽ biến nó thành một công
cụ tuyệt vời để đầu tư.

Sử dụng quỹ 

25% - phát triển 
25% - marketing 

15% - quỹ dự trữ 
15% - nhân rộng 
10% - đội ngũ

5% - pháp lý
   5% - chi phí hành chính



Việc thực hiện dự án được chia thành các giai đoạn:
· Phát triển
· Gây quỹ
· Tạo ra nền tảng
· Nhân rộng
· Tích hợp với các blockchain khác

Số tiền gây quỹ sẽ ảnh hưởng đến các giai đoạn phát hành.

Nếu kết quả của crowdsale thấp hơn Hardcap, dự án sẽ thực hiện số lượng công việc theo số
tiền thu được, trong mọi trường hợp sẽ tạo ra một sản phẩm khả thi và có khả năng thành 
công. Để gây quỹ bổ sung cho việc khởi động các giai đoạn tiếp theo và dự án đầy đủ, các 
vòng crowdsale bổ sung có thể được tổ chức.

Phần pháp lý

Từ quan điểm pháp lý, token tiền điện tử BILLCRYPT được triển khai như một sản phẩm kỹ 
thuật số và không thể đánh đồng với chứng khoán hoặc cổ phiếu trong một doanh nghiệp. Trên 
thực tế, token được gắn với các chức năng của hệ thống tích hợp và giá trị của một số BR, ViP 
và các sản phẩm khác trong hệ thống. Do đó, token cho phép bạn duy trì quyền kiểm soát công 
ty, đồng thời thỏa mãn lợi ích của các nhà đầu tư.

Lộ trình
2016  
Sự xuất hiện của ý tưởng tạo ra một nền tảng 
blockchain đa chức năng thống nhất cho các doanh 
nghiệp, dự án đầu tư và nhà đầu tư hiện có.

2017
Hình thành khái niệm; Công 
nghệ, nhiệm vụ, giải pháp.



Q2 2018 
Phát triển dự án, hệ thống kinh tế và hệ thống an ninh;
Đàm phán và ký kết thỏa thuận với các đối tác dự án, 
những người tham gia hiện tại của nhóm đầu tư; viết 
hợp đồng thông minh cho token BILLCRYPT; Chuẩn bị 
cho pre-sale kín;
Ngày 27 tháng 6 ra mắt của BILLCRYPT (phiên bản thử 
nghiệm);
Bắt đầu chấp nhận các ứng dụng cho pre-sale kín, giá
1BILC = $ 0.5 

Q3 2018 
Thời gian thử nghiệm;
Tiếp tục phát triển dự án, hệ thống kinh tế và hệ thống an ninh;
08 08 2018 phát hành BILLCRYPT - phát thải 152 000 000 BILC
Pre-sale kín: giá 1BILC = $ 0.5

Mua tối thiểu 10,000 BILC = $ 5,000

Chuyển đổi quỹ đầu tư từ các nhà đầu tư hiện tại (sớm) sang 
BILLCRYPT

Q4 2018 
Tiếp tục công việc trong dự án
và hệ thống kinh tế
Phát triển WhitePaper v.1 đã hoàn thành
Tạo trang web dự án
18 tháng 10 - bắt đầu giai đoạn cuối của pre-sale kín
Giá 1BILC = $ 0.6
Mua tối thiểu 10,000 BILC = $ 6,000

16 tháng 11 - pre-sale mở (chấp nhận đơn đăng ký)
Giá 1BILC = $ 0.75
Mua tối thiểu 20,000 BILC = $ 15,000



Q1 2019 
Mô hình hóa quy trình dự án;
Giới thiệu các thuật ngữ và khái niệm về BR và 
ViP; Tạo mô hình kinh tế đổi mới; WhitePaper v.2;
Đàm phán với các tổ chức các nhà đầu tư.

Q2 2019 
Mở rộng khái niệm BR;
Mô hình hóa các quy trình hệ thống;
Giới thiệu thuật ngữ và khái niệm về IVO (Cung cấp ViP ban 
đầu); WhitePaper v.3;
Các ngôn ngữ địa phương (tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Trung, v.v.)
Marketing, PR & quảng cáo trước khi bắt đầu Token sale; Kết 
nối với các số liệu chính của dự án về thế giới tiền điện tử; 
đàm phán với các nhà đầu tư tổ chức.

Q3 2019 
ITO bắt đầu 03.07.2019  13:15 UTC

Giá 1 BILC = $ 1
Pháp lý
Chiến dịch tiền thưởng
Phối hợp các điều khoản với các sàn giao dịch
Vòng 1 Hoàn tất ITO 30.09.2019 20:00 UTC 

Q4 2019
Vòng 2 ITO bắt đầu 11.10,    15:00 UTC 
Phát triển nền tảng, cơ sở hạ tầng, thiết kế, bố trí, 
Ứng dụng MVP cho các giao dịch
Hoàn tất ITO 16.12,    20:00 UTC hoặc khi đạt Hard cap
Niêm yết sàn giao dịch
Hoàn thiện phân bổ BILC
Giao dịch trao đổi BILLCRYPT bắt đầu
Phát triển kinh tế BILLCRYPT 



Q1 2020 
Tích hợp nền tảng với các nguồn lực bên ngoài; 
Chạy thử nghiệm BR trên nền tảng;
Thử nghiệm ViP; 
Tăng sự hiện diện thị trường;

Q2 2020 
Sự phức tạp của các công trình về phát triển kinh tế 
và kỹ thuật của nền tảng;
Thời gian thử nghiệm BR & ViP

Q3 2020 
Ra mắt tất cả các chức năng nền tảng;
Ra mắt BR với các chức năng cơ bản;
Ra mắt IVO (Cung cấp ViP ban đầu);
Bắt đầu trên nền tảng của các dự án hợp tác;
Bắt đầu pre-sales kín dự án hợp tác từ quỹ đầu tư;

Q4 2020 
Ra mắt BR đầy đủ tính năng; 
Giải pháp tích hợp;

Bắt đầu pre-sale mở dự án hợp tác; Bắt 
đầu ICO các dự án đối tác

2021 và xa hơn nữa 
Mở rộng khả năng nền tảng; Mở rộng 
BR & BILLCRYPT ra thế giới



Làm việc với cộng đồng
Mạng xã hội bắt nguồn rất vững chắc trong cuộc sống của chúng ta đến nỗi chúng là phương 
tiện chính để liên lạc và phổ biến thông tin.
Tuy nhiên, quy mô thâm nhập và sử dụng các mạng xã hội khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố 
địa lý và nhân khẩu học. Hiểu những khác biệt này rất quan trọng khi nhắm mục tiêu một đối 
tượng cụ thể.
Chúng tôi dự định tiếp cận đối tượng toàn cầu bằng cách hợp tác với các địa điểm và cộng 
đồng ngôn ngữ trong khu vực, đưa họ vào một cộng đồng Billcrypt toàn cầu duy nhất.

Chúng tôi cố gắng làm cho dự án của chúng tôi được biết đến với số lượng lớn nhất những 
người quan tâm trên toàn thế giới. Để phạm vi rộng nhất có thể của những người quan tâm và 
trở thành một người ủng hộ dự án của chúng tôi.
Cuối cùng, chúng tôi tiến hành dịch thuật sang các ngôn ngữ khác của dự án và tích cực phổ 
biến thông tin trong các lĩnh vực ngôn ngữ có liên quan trên tất cả các châu lục.
Đối tượng tiềm năng Billcrypt sử dụng các dịch vụ, mạng xã hội và ứng dụng khác nhau để liên 
lạc và làm việc hàng ngày.

Quảng cáo nhắm mục tiêu vào các mạng xã hội

Khán giả của mạng xã hội đến đầu năm 2019 có khoảng 4 tỷ người.
Số người dùng điện thoại di động là hơn 5 tỷ người. Và những con số này đang tăng lên 
nhanh chóng, đặc biệt là đối với người dùng tích cực của các mạng xã hội từ thiết bị di động 
- tốc độ tăng trưởng hơn 40% trong năm qua.
Ngay cả khi chúng tôi tính đến việc một số trong số chúng là tài khoản giả mạo, các chương 
trình lừa đảo trên mạng vì lừa đảo và tài khoản thứ hai hoặc thứ ba cho một người, số lượng 
người dùng thực vẫn khá ấn tượng. Về cấu trúc lưu lượng truy cập web, tùy thuộc vào loại 
thiết bị, lưu lượng truy cập nhiều nhất được tạo bởi người dùng di động 56%.

Đây là những cơ hội tuyệt vời để thu hút mọi người quan tâm, vì tất cả các nền tảng cung 
cấp vô số công cụ quảng cáo để truyền đạt thông tin cần thiết.
Facebook chiếm phần lớn thị trường nhờ hơn 2 tỷ người dùng hoạt động.
Instagram có hơn một tỷ người dùng hoạt động.
QQ, WeChat và Qzone, với tổng số khoảng 3 tỷ người dùng hoạt động, bao phủ hầu hết khu 
vực châu Á-Thái Bình Dương.

Messengers đang đạt được ngày càng nhiều sự nổi tiếng, trong đó có nhiều kênh tác giả được 
tạo ra với nội dung thú vị và hữu ích mà thu hút rất nhiều sự chú ý và đăng ký. Một trong 
những phổ biến nhất trên thế giới là WeChat Trung Quốc, với lượng người dùng khổng lồ hơn 
900 triệu người.



Đây không chỉ là một cuộc trò chuyện, mà là toàn bộ hệ sinh thái bao gồm khả năng thanh toán, 
đặt phòng, v.v.

Kakao là cột mốc chính của người Hàn Quốc, với hơn 100 triệu người dùng.

Telegram là một ứng dụng tin nhắn tức thời được sử dụng tích cực trên toàn thế giới, với 
hơn 200 triệu người dùng.

Đối với sự phát triển toàn cầu của dự án cũng có liên quan:
YouTube, VK, Twitter, Reddit, Medium.
Đây là các kênh hiện đại và có liên quan để truyền tải thông tin đến người dùng thích
nội dung của tác giả và mang đến thông điệp sâu rộng trong các tài liệu.

Những mạng xã hội và messeger này là cách chính để nói với cộng đồng thế giới về những ý 
tưởng được thể hiện bởi Billcrypt.

Quảng cáo theo ngữ cảnh
Một cách đã được chứng minh để thu hút và quan tâm đến người dùng tiềm năng 

trong khi tìm kiếm trên Internet là quảng cáo theo ngữ cảnh.

Chúng tôi nhận thức rõ rằng quyết định đầu tư vào dự án blockchain có thể không phải lúc 
nào cũng xảy ra ngay lập tức, do đó, để người dùng chú ý đến dịch vụ của chúng tôi trong số 
tất cả các nhiễu thông tin hàng ngày đi kèm với cuộc sống của chúng tôi, cần phải đảm bảo 
tối đa số lần tiếp xúc. Đối với những mục đích này, top đầu trong số các công cụ tìm kiếm - 
Google, Bing và Baidu Trung Quốc - là rất hoàn hảo.

Danh sách ICO trong tập hợp có uy tín

Công cụ tổng hợp ICO là tài nguyên internet chuyên biệt cung cấp cho người dùng thông tin về 
các dự án ICO sắp tới từ khắp nơi trên thế giới: ngày, giá trị token (đồng xu dự án), giai đoạn, 
tiền thưởng, v.v. Có rất nhiều danh sách, cả toàn cầu và địa phương, giúp thực hiện một quyết 
định mua hàng, cân nhắc những ưu và nhược điểm của dự án, tìm hiểu ý kiến của những người 
dùng khác về nó.



Truyền thông - Blockchain / Tiền điện tử / IT

Tất nhiên, chúng tôi đặc biệt chú ý đến các đánh giá chi tiết và kỹ lưỡng về dự án của chúng tôi 
với các nguồn tài nguyên internet lớn, hàng ngày bao gồm những gì đang xảy ra trên thế giới 
theo quan điểm của CNTT, công nghệ blockchain và tiền điện tử. Ý kiến có thẩm quyền của các 
nhà báo của các cổng sẽ cho phép không chỉ đưa ra ý kiến giữa những người dùng Billcrypt 
tiềm năng mà còn nhận được phản hồi từ những người tham gia phân tích dự án một cách 
chuyên nghiệp.

Do đó, các bài đăng và quảng cáo thông tin trong các mạng xã hội phổ biến và các trình nhắn 
tin tức thời, quảng cáo theo ngữ cảnh trong các công cụ tìm kiếm, bộ tổng hợp ICO và 
phương tiện truyền thông chuyên ngành sẽ cung cấp phạm vi đối tượng rộng nhất và lượng 
người dùng nền tảng lớn.

Xây dựng cộng đồng

Trang BILLCRYPT trong các mạng xã hội.
Blog dự án trên Medium và Golos.
Các phòng chat chính thức của BILLCRYPT tại Telegram, 
WeChat, Kakao.
Để thuận tiện cho người dùng, chúng tôi duy trì các trang BILLCRYPT chính thức trên các tài 
nguyên khác nhau, nơi tất cả các thông tin liên quan về tiến trình phát triển dự án và câu trả 
lời cho tất cả các câu hỏi được công bố. Cũng như thông báo về các sự kiện gần nhất, nơi bạn
có thể trực tiếp nói chuyện với nhóm của chúng tôi, thảo luận về các vấn đề và giải pháp mới 
nổi, bổ sung nhóm hoặc quan hệ đối tác mới.
Liên kết đến website của chúng tôi billcrypt.io

Đây là những kênh giao tiếp chính của chúng tôi với cộng đồng. Bạn muốn biết chi tiết về dự 
án? Hỏi một kỹ thuật hoặc bất kỳ câu hỏi khác? Bạn có muốn đưa ra phản hồi về dự án, để 
chia sẻ một ý tưởng? Hay chỉ trò chuyện với đội? Trò chuyện telegram chính thức của chúng 
tôi bằng tiếng Anh và tiếng Nga, WeChat bằng tiếng Trung Quốc, Kakao bằng tiếng Hàn là 
những nơi tốt nhất để làm tất cả điều này. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất và dễ tiếp cận 
nhất có thể.

Gặp gỡ, hội nghị, triển lãm

Sau ITO, chúng tôi sẽ chuẩn bị một danh sách các hội nghị và triển lãm quan trọng nhất thế 
giới dành cho công nghệ blockchain, nơi chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời cá nhân tất cả các câu 
hỏi. Và ngoài ra, đối với chúng tôi đây là một cơ hội tuyệt vời để đưa những ý tưởng chính 
của chúng tôi đến các nhóm phát triển DApp. Đây không chỉ là cơ hội để tìm kiếm đối tác, mà 
còn trao quyền cho các nhóm bằng cách chỉ cho họ cách chúng tôi có thể giúp giải quyết các 
vấn đề của dự án của họ nhờ cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

https://www.billcrypt.io/


Chi nhánh Bitcointalk.org

Blog phổ biến nhất trong số những người quan tâm đến thế giới tiền điện tử và blockchain 
100% là bitcointalk.org. Do đó, chúng tôi đã lên kế hoạch cho các nhánh dự án chính thức 
bằng tất cả các ngôn ngữ được trình bày trên tài nguyên blockchain / tiền điện tử chuyên dụng 
này, nơi bạn có thể đặt câu hỏi của mình và tìm hiểu thêm về BILLCRYPT.

Làm việc với các quỹ đầu tư mạo hiểm

Thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm ở giai đoạn PRE-ITO và ITO sẽ cho phép chúng tôi thu thập số 
tiền cần thiết để phát triển dự án. Chúng tôi rất chú ý đến sự tương tác này, chúng tôi đến với 
ITO không chỉ với một ý tưởng mạnh mẽ, mà còn với một khái niệm chu đáo, chiến lược phát 
triển, kinh tế đổi mới của dự án, các kế hoạch tiếp thị và tài chính phát triển tốt, điều này chắc 
chắn khẳng định khả năng của chúng tôi không chỉ đưa công việc bắt đầu đến cùng mà còn xây 
dựng một doanh nghiệp thành công toàn cầu.

Làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc BILC mang lại lợi ích không chỉ trong hệ thống mà 
còn được giao dịch trên sàn giao dịch, để người dùng luôn có thể thu lợi từ việc đầu tư vào 
dự án của chúng tôi. Do đó, ngay sau khi kết thúc ITO, chúng tôi sẽ giải quyết việc đưa token 
của chúng tôi lên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.
Làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc BILC mang lại lợi ích không chỉ trong hệ thống mà còn 
được giao dịch trên sàn giao dịch, để người dùng luôn có thể thu lợi từ việc đầu tư vào dự án 
của chúng tôi. Do đó, ngay sau khi kết thúc ITO, chúng tôi sẽ giải quyết việc đưa token của 
chúng tôi lên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Tất cả các thông báo về việc niêm yết BILC trên 
các sàn giao dịch sẽ được đăng trên các tài nguyên chính thức của chúng tôi một cách kịp thời.



ĐỘI NGŨ
Nhóm dự án bao gồm những người đam mê và các chuyên gia tự tin vào các cơ hội và triển 
vọng của blockchain và thị trường tiền điện tử, sự phát triển sáng tạo của nền kinh tế và các 
công nghệ tài chính hiện đại.

Nền tảng Billcrypt pl tham gia vào nhóm phát triển chuyên nghiệp, tham gia vào việc 
phát triển nền tảng của các thương hiệu toàn cầu thành công.

Những người sáng lập và người tạo ra dự án là các doanh nhân và nhà tài chính có kinh 
nghiệm trong các hoạt động kinh doanh và quản lý, thực hành tạo và phát triển các dự án 
kinh doanh thành công, kỹ năng thực tế lâu dài trong đầu tư vào thị trường cổ điển và tiền 
điện tử.

Đội ngũ quản lý có một kho ấn tượng về năng lực chuyên môn và nguồn lực tinh thần để 
thực hiện kế hoạch của mình. Đội ngũ được lãnh đạo bởi một nhà đầu tư có kinh nghiệm 
với nhiều năm kinh nghiệm thành công, người đứng đầu một nhóm các nhà đầu tư tư 
nhân.

Evgeny Kulikov 
Nhà sáng lập & CEO BILLCRYPT

Trưởng nhóm đầu tư tư nhân Rich-Invest



Siarhei Lutsenka 

Giám đốc phát triển kinh doanh

Daniel Grieg
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ 
Điều phối viên Đội 
ngũ CÔNG NGHỆ 

Zahid Imran 

Nhân viên ngân hàng đầu tư,
TƯ VẤN HÀNG ĐẦU, CHUYÊN 
GIA  ICO, Đại diện tại UAE

Deepanshu Bhatt 

CỐ VẤN, Nhà gây quỹ,  
Tư vấn Blockchain,  Đại 
sứ tại Singapore 



 Hamza Khan 

TOP CỐ VẤN , CHUYÊN GIA ICO, Nhà 
phát triển, Chuyên gia Stellar 

Blockchain, Quản lý Niêm yết Sàn 
giao dịch

Artur Holzwert 

ICO, IEO, CỐ VẤN STO,  

Tư vấn tiếp thị kỹ thuật số, 
Người sáng lập gây quỹ

Shehzad Khan 

ICO, ITO, IEO, STO, 

CỐ VẤN IPO  

Rubab Arshad 

ICO, CỐ VẤN IEO,  

Marketing, Tư vấn khuyến mãi & tăng 
trưởng, Niêm yết Sàn giao dịch 

Zied Chaabane 

CỐ VẤN, Đại diện khu vực MENA, Đồng sáng lập 
gây quỹ công ty nắm giữ tiền điện tử đầu tiên ở 
khu vực MENA



Kết luận
Dự án của chúng tôi đang tích cực phát triển, tương ứng, phiên bản Whitepaper này có thể 
được coi là chưa hoàn chỉnh. Nó sẽ được thực hiện cải tiến và bổ sung. Các phiên bản cập 
nhật sẽ được đăng trên trang web billcrypt.io của dự án một cách kịp thời.

Không có nội dung nào trong Whitepaper này có thể được coi là kế hoạch dưới bất kỳ hình thức 
nào, lời đề nghị hoặc lời mời đầu tư và không liên quan đến lời đề nghị mua bất kỳ chứng 
khoán nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào. Tài liệu này không được soạn thảo theo luật pháp 
hoặc quy định của bất kỳ khu vực tài phán nào nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và không được quy 
định bởi họ.
Chúng tôi không đảm bảo lợi nhuận, chúng tôi chỉ đánh giá và mô tả tiềm năng của dự án và 
cung cấp ý kiến chuyên gia, đó chỉ có thể là một khuyến nghị, nhưng không phải là một sự đảm 
bảo. Nhà đầu tư độc lập đưa ra quyết định về sự đóng góp cho dự án này hoặc dự án đó.

Bản quyền* (C) billcrypt.io 2019

* Cho phép sao chép và phân phối bất kỳ tài liệu nào từ tài liệu này cho mục đích phi thương mại 
và cho mục đích giáo dục, cụ thể là:
bất kỳ việc sử dụng nào mà không có thù lao hoặc ứng dụng thương mại, mà không có sự cho 
phép của Express, miễn là nguồn gốc được trích dẫn và bản quyền đó được đề cập một cách 
thích hợp.

BILLCRYPT 
Tạo ra Lịch sử

Chúng tôi đã chọn một danh sách rộng lớn các ứng cử viên cho các nhóm kỹ thuật, pháp 
lý, tài chính, tiếp thị và các nhóm khác đang chờ để bắt đầu công việc.
Một số trong số họ đã tham gia vào giai đoạn chuẩn bị hình thành dự án.
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