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Soyut 
 
 

Küresel bir evrensel ademi merkeziyetçi platform olan BILLCRYPT pl. Bu, şirketlerin, profesyonel 

toplulukların, uzmanların ve ürünlerin temsilciliklerinin çok işlevli bir Blockchain entegrasyon 

sistemidir. 
 

Blok zinciri gösterimi (BR), kullanıcılar tarafından blockchain üzerinde konforlu bir arayüze 
sahip merkezi olmayan uygulamalar (DApp) formunda yaratılır. 

 

Platform temelinde, blok zinciri projelerini ve reel sektörün projelerini birleştiren teknolojik 
ve ekonomik özelliklere yönelik bloklar arası bir altyapı inşa ediliyor. 

 

Tek ve konforlu bir ortam, herkesin kendi BR'sini yaratmasına ve güven veren tek bir sistem 
oluşturmasına olanak sağlayacaktır. 

 

Bu, herhangi bir işin gelişimini daha önce görülmemiş bir düzeye çıkarır. 
 

Sisteme dahil edilen yatırım amaçlı gayrimenkuller, işinizi en etkin şekilde geliştirmenize, karlı 

ortaklıklar kurmanıza ve birbirinizi ekonomik olarak tanıtmanıza olanak sağlar. Sinerji 

etkisinden dolayı, çok yönlü faydalar alırsınız. 
 

Yatırımcılar için bu, Sanal İmge'ye (Sanal Resim Kısmı - ViP) bakarak, temsil edilen işletmeleri 

hızlı ve güvenilir bir şekilde değerlendirmeyi ve karlı yatırım kararları almayı sağlayan en 

anlaşılır ve açıklayıcı bir yapı olacaktır. 
 

Sıradan kullanıcılar için, uzmanları, hizmetleri, ürünleri seçmenin en kolay ve en güvenilir yolu 
bu olacaktır. 

 

Platformun tüm potansiyelinin ve yatırım ekosisteminin etkin bir şekilde çalışması için, yeni 

nesil evrensel bir dijital varlık yaratıldı - ERC-20 standardının Ethereum blockchain 

üzerindeki Evrimsel BILLCRYPT Jetonu. 

 

Aynı anda: 
 

• Dijital varlık değeri saklama; 
 

• Blok zinciri temsilciliklerine ve proje işlevlerine erişim sağlayan ayrıcalıklı bir kulüp kartı;  
• sistemin projelerinin kapalı satışlarına girmek için bir tür bilet; 

 
• Başka projelerin belirteçleri şeklinde yeni kripto varlıkları da alabileceğiniz Blockchain 

temsilciliklerinin işlevlerini ödemek için dahili dijital para birimi. Her bir belirteç, sırayla, 

sahiplere ve kullanıcılara da önemli ayrıcalıklar verir ve refahlarını arttırır. 

• Platformun sürekli gelişimi, Blockchain temsilciliklerinin artan popülaritesi, belirteçlere 

olan talebin artması, Billcrypt'e evrimsel özellikler kazandırıyor ve vazgeçilmez bir finansal araç 

haline getiriyor. 



 

 

Giriş 
 

Blok zinciri döneminin gelişimi, adem-i merkezileşmiş teknolojilerin günlük yaşamda 
getirilme eşiğine yaklaştı. 

 

Blok zincirinin günlük genel faydalı kullanım kavramını öneren ilk ve tek biz olduğumuzu 
duyurmaktan gurur duyuyoruz. 

 

Platform Billcrypt pl blok zinciri anlamıyla herkes için gerekli hale getirecek. 

 

Yeni konseptler tanıttık: 
 

Blockchain Temsilcisi ViP - Sanal   

ViP image Bölüm (sanal görüntünün bir kısmı) 

IVO - İlk ViP Teklifi 

 

Şu anda, belirlemek çok zor 
 

Herhangi bir nesne veya konu hakkındaki bilgilerin güvenilirliği, ister bir şirket isterse bir 
alanda veya üründe uzman olsun. Bu karar vermede zorluklar yaratır. 

 
 

Yatırım alanında uzun yıllar çalıştıktan sonra, sıklıkla ümit vaat eden ve hatta atılım yapan 
işletmeleri finanse etme problemiyle de karşılaştık. 

 
 

Genellikle, nedenler karmaşık ve uzun süren bir karar alma sürecinde idi, potansiyel kurumsal 

yatırımcılar tarafından aşırı idare edildi. Kripto pazarında yatırım çekme ihtimalinin ortaya 

çıkmasına rağmen, güven sorunu son derece alakalı olmaya devam etmektedir. 
 
 

Uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyoneller olarak anlıyoruz, çünkü potansiyel bir 

projeyi değerlendirmek için kapsamlı ve özenli bir çalışma yürütmek zorundayız, bu işletme 

zaten çalışıyor olsa bile güvenilir bilgilere her zaman güvenmiyor. 
 

Sadece dikkatleri değil aynı zamanda gerçek yatırımları da hak edecek birçok proje arasından 

gerçek bulmak için, bu tür umut verici projeleri bulmanız ve çaba, para ve çok zaman harcamanız 

gerekir. 
 
 

 

Blok zinciri herhangi bir insan faktörünün katılımı olmadan verilerin mutlak güvenilirliğini 
koruma ilkesini uygulamaya izin verir. 

 

Bu nedenle, bu yaklaşımları kavramsal yaklaşımları, teknolojileri ve işlevselliği ile çözecek bir 
platform - blok zincir sistemi eklentisi oluşturmaya karar verdik.  



 

Şirketler, projeler, işletmeler platformdaki Blockchain-Temsilcileri ofislerini oluşturabilecek, 

işletme ile ilgili tüm bilgilerin gösterileceği ve yatırımcıların yatırım kararlarını hızlı ve 

maksimum güven içinde yapmalarını sağlayacak. Sıradan kullanıcıların ihtiyaç duydukları 

hizmetleri veya ürünleri seçmeleri kolay olacaktır. 
 
 

BR zinciri sahibinin blok zincirindeki bilgisine dayanarak, ViP şirketinin güvenilir bir sanal 

görüntüsü (Sanal İmaj Sayfası) oluşturulacak ve bu da parçalara bölünecektir - Sanal İmaj 

Bölümü. ViP'in her bölümü, derecelendirme ve duruma bağlı olarak belirli bir değere sahip 

olacak ve belirli bir iş veya ürüne doğrudan yatırım için başka bir araç olacaktır. 
 
 

Yatırımcılar, sanal görüntüyü (bir dizi güvenilir veri kümesi) herhangi bir zamanda şirketin veya 

ürünün iş durumunu izleyebilecek ve yatırımlarını zamanında, azalan veya artıracak şekilde 

ayarlayabilecekler. 
 

Sistem sahiplerinin, şirketlerin, projelerin, kurumsal ve sıradan yatırımcıların sahiplerinin 
tümünün ekonomik etkileşimi için yeni ilkeler geliştirdik. 

 

 

Bu amaçlar için, entegrasyon sisteminin küresel inşaat sürecinde işlevsel gelişim evrimsel bir 
ilkesine sahip bir kullanıcı kodu BULCRYPT oluşturuldu. 

 
 
 

 

Arka Fon 
 
 

 

Sorun: 
 

Blok zincirinin gerçek hayatta kullanımı kaotik, sistemsizdir. 
 
 

Dağıtılmış sistemlerin uzun süredir var olmasına ve ilk blok zinciri on yılını kutlamış olmasına 

rağmen, Blok zinciri teknolojilerini günlük yaşamda kullanma sorunları hala geçerli olmaya 

devam etmektedir. 
 

Sıradan kullanıcılar henüz kendi başlarına blok zincirini kullanmazlar, ancak bazı servisler için 

başvururken, örneğin belgelerin orijinalliğini kontrol ederken veya hakları kaydederken, ara sıra 

kullanırlar. 
 
 

Bugün tüm Blockchain endüstrisi için bir başka sorun, projelerin entegrasyon, teknolojik ve 

ekonomik parçalanma eksikliğidir. Şu anda, her proje tek başına hayatta kalıyor ve 

uygulamanın gösterdiği gibi herkes başarılı olamıyor. Bu özellikle yeni başlayanlar için 

geçerlidir. 
 



Mevcut işletmeler için de, günlük işlerinde Blockchain teknolojilerini kullanmanın basit, açık ve 

uygun maliyetli bir yolu yoktur. Aktif olarak gelişmek isteyen şirketler, çığır açan teknolojilerin 

kullanılması zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Blockchain teknolojilerinin faaliyetlerine dahil 

edilmesi, işlerini kökten değiştirecek, hak edenlere avantajlar sağlayacaktır. Bununla birlikte, 

şu anda kripto ve blok zinciri endüstrisine sızmak kolay değildir. Ek entelektüel, teknolojik ve 

finansal kaynaklar çekmek için bir ihtiyaç vardır. 

 

Yatırımcılar için de aynı sorun diğer tarafta var - işi gerçekten değerlendirme fırsatı 

bulamıyorlar. Genellikle yanlış veya yetersiz bilgilere dayanarak yatırım kararları vermek 

zorunda kalırlar. 
 
 

Ek olarak, sıradan yatırımcılar, kurumsal yatırımcıların aksine, hazırlık eksikliği ve bilgilerin 

doğrulanmasındaki güçlükler nedeniyle projeleri tamamen analiz etme imkanından mahrum 

kalmaktadır. Buna göre, çoğu zaman satış öncesi aşamada ciddi işletmelere ve projelere yatırım 

yapamazlar ve kalabalığın son aşamasında daha yüksek bir dijital varlık fiyatı veya 

kapitalizasyondan sonra borsadaki piyasa fiyatına razı olmak zorunda kalırlar. 
 
 

Bu gerçek dünyadaki şirketlere, kurumlara, girişimcilere, profesyonellere ve mallara olan 
ortak bir güven sorunudur. 

 
 

Hepimiz sürekli yanlış bilgi, şişirilmiş derecelendirme, yanlış değerlendirme, sahte haberler ile 
karşı karşıyayız. Bu genellikle yanıltıcıdır ve doğru hareketi önler. 

 

 

Mevcut çözümler, gerçek dünyaya adım atmak için aktif olarak gelişen yeni 
merkezileşmemiş pazar segmenti için uygun değildir. 

 

 

Çözüm: 
 

 

Tüm bu sorunlara en iyi çözüm, bir entegrasyon platformu, tek bir küresel evrensel ortam - blok 

zinciri (BR) birleştiren teknolojik ve ekonomik özelliklerin ekosistemi şeklinde birleştirilmiş 

evrensel bir alan yaratmaktır. Mükemmel çözüm, BILLCRYPT pl. 
 

Herhangi bir alanda uzman olan herhangi bir şirket, profesyonel topluluk, platformda kendi 

Blok zinciri Temsilciliğini oluşturabilecektir. BR aynı zamanda tarihsel bilgi güvenilirliği 

gerektiren her şey için mallar için ve Genel olarak da yaratılabilir. 
 

Böylece, zaman içinde platformda, BR sahibinin durumu ve itibarı hakkında gerçek bir güvenilir 
bilginin görsel olarak görüntülendiği büyük bir birleşik bir BR kataloğu oluşturacaktır. 

 

Bu, herkesin doğru kararları vermesi gerektiğine dair çok önemli bir gösterge olacaktır.  



 Proje Açıklaması 
 
 
 

 

Blok zincirin'deki herhangi bir bilginin kaydedilmesi ve saklanması blok zinciri teknolojisini 
kullanmak için ideal bir yoldur. 

 

Herhangi bir kullanıcının, biriktirilecek, oluşturulacak ve sahiplerinin göstermesi için seçilen 

tüm özelliklerin açık ve grafik bir görüntüsünü gösterecek şekilde Blok Zincir Temsilciliği 

ofislerini (BR) oluşturmasına ve barındırmasına izin veren bir platform Platformun Açıklama 

bölümü. 
 
 

BILLCRYPT projesinin amacı, tek bir küresel sistem Blockchain  
Temsilciliği ofisleri oluşturmaktır - BR 

Böylece: 
 

• Herkese, kendileri hakkında uzman, iş dünyası, yaratılan ürünler ve ürünler hakkında 
güvenilir bilgi edinme fırsatı vermek. 

 
• Koşulsuz güvenin itibarını oluşturun ve ilgilenen müşteriler, ortaklar, müteahhitler, 
alıcılar, yatırımcılar için anlaşılır bir şekilde sunun.  
• Tüm kullanıcılara güvenilir bilgi sağlayın.  
• İtibar ve statüden para kazanın. 

 
• Herhangi bir işletmenin sonraki belirteçleri ve her türlü kalabalık için sağlam bir 
temel almalarını sağlayan güvenilir bir bilgi ortamı oluşturmak.  
• Karar verme güvenliği seviyesini benzeri görülmemiş bir seviyeye yükselt. 

 

Tek bir Blockchain-Temsilciliği alanı oluşturmak: 
 

• Tek bir küresel ağa bağlanmak için mevcut ve yeni oluşturulan çeşitli zincirlere teknolojik 

fırsat ve entegrasyon çözümleri sağlayın - yeni nesil Internet - WEB3.0 

 

Yeni ekonomik model yaratın: 
 

• Dahili geliştirme işlevlerine sahip evrimsel BILLCRYPT belirteci; 
 

• Progressive finansal araç, sistem içinde ödeme fonksiyonları ile dijital varlık değeri 
depolama; 

 
• Platformdaki Blok zinciri temsilciliği arasında karşılıklı yerleşim ve yatırımlar;  
• Blok zinciri Temsilciliği hizmet ve mallarının kullanıcıları tarafından ödenmesi;  
• Sahipler için ayrıcalıklar;  



• BR'nin itibar değerini yansıtan, platform içi yeni türev finansal araç ViP; 
 

• Sistemde sıradan kullanıcılar için fırsat kazanmak, Blockchain Temsilciliği ofisleri 
tarafından sunulan işleri ve siparişleri gerçekleştirmek;  
• Yenilikçi öz finansman ve öz düzenleme modeli. 

 
 

BILLCRYPT projesi kendini büyük, ancak gerçekçi ve ulaşılabilir 
hedefler koydu: 

 

• Blok zinciri teknolojilerini herkes için anlaşılabilir, uygun maliyetli ve kullanışlı hale getirin; 
 

• Sezgisel bir arayüze sahip bir Platform Blok zinciri Temsilcisi ofisleri oluşturun; 
 

• Küresel bir çok işlevli entegrasyon servisi oluşturun; 
 

• Platform içi entegrasyon BR-2-BR;  
• Diğer blok zinciri projeleri, sistemleri ve hizmetleri ile dış entegrasyon; 

 
• Çevrimdışı işletmeler, B2B, B2G segmentleri ile entegrasyon; 

 
• Diğer teknolojilerle birleştirmek;  
• Bitişik nişleri bağlayın ve onlarla verimli şekilde etkileşim kurun; 

 
• Mevcut çözümleri geliştirmek için daha fazla detaylandırma; 

 
• Yenilikçi, yepyeni bir ekonomik model oluşturmak. 

 

Evrimsel ekonomik model - her bir BR'nin kapitalizasyonundaki gelişme ve artış, doğal 
olarak toplam iş hacmini geliştirir ve arttırır. 

 
BULCRYPT, yatırım yaptıkları şirketlerle etkileşime girmeyi kolay ve güvenli hale getirerek 
dünyadaki insanlara fayda sağlayacaktır. 

 
Şirketler ve işletmeler, ortaklar ve yatırımcılar ile basitleşecek ve güvenilir ilişkiler 
kuracaktır. 

 

BILLCRYPT entegrasyon sistemi, karar almak için gereken bilgilerin tamamen güvenilir 
olduğu küresel bir güven alanı yaratır. 

 

Billcrypt'un ademi merkeziyetçi altyapısının değeri, her bir işletmenin verimliliğini arttırması ve 

toplam kapitalizasyonu artırması garantili olan şeffaflık, güvenlik ve etkileşim kolaylığıdır. 
 
 
 

 

Platform Açıklaması  
 
 

BILLCRYPT pl, Blockchain-Temsilci ofisleri (BR) için küresel bir merkezi olmayan entegrasyon 
sistemidir. 

 

Blok zinciri Temsilcisi ofislerini blok zinciri (DApp) üzerinde merkezi olmayan uygulamalar 
şeklinde birleştiren tek bir çok işlevli altyapı.  



Gerçek dünyanın ve sanal alanın tüm avantajlarını, tanıdık İnternet ve blok zinciri birleştiren 
benzersiz bir platform. 

 

Bu, gelişimdeki bir sonraki adımdır - gerçek olasılıklara sahip sanal bir alan. 
 
 

Rahat bir arayüze sahip kullanışlı bir platform ortamı, herkesin kendi Blockchain Temsilciliği 

yoluyla sisteme entegre olan işletmelerini en etkin şekilde geliştirmelerini sağlayacaktır. 

 

Platformda mümkün olacak: 
 

• Blok zinciri ile ilgili gerekli faaliyetleri yapmak;  
• Kendi Blok zinciri Temsilinizi oluşturun; 

 
• İşletmeniz veya ürününüz hakkında temsili bilgi toplamak için gerekli BR'nin özelliklerini ve 
işlevlerini seçin;  
• ViP'yi oluşturacak bilgi akışlarını seçin; 

 
• Çeşitli ürünler, hizmetler ve iş kolları için BR grupları oluşturun, ana ViP sayfasındaki her 
biriyle ilgili temsili bilgileri özetleyin (Sanal resim sayfası); 

 
• Her bir ürün, hizmet, tek bir işletmenin iş kolları ya da her iki ViP türü için aynı anda 
ortak bir ViP oluşturulup oluşturulmamasını seçin; 

 
• İşletmeniz veya ürününüz hakkında temsili bilgi toplamak için gerekli BR'nin özelliklerini ve 
işlevlerini seçin;  
• ViP'yi oluşturacak bilgi akışlarını seçin; 

 
• Çeşitli ürünler, hizmetler ve iş kolları için BR grupları oluşturun, ana ViP sayfasındaki her biri 
hakkındaki temsili bilgileri özetleyin (Sanal resim sayfası); 

 
• Her bir ürün, hizmet, tek bir işletmenin iş kolları veya her iki ViP türü için aynı anda ortak bir 
ViP oluşturulup oluşturulmamasını veya ayrı bir ViP oluşturması gerektiğini seçin.;  
• ViP Para Kazanma  
• işinizi Tokenize;  
• Dijital varlıklar oluşturun;  
• İşletmeniz için ek finansal akışlar oluşturun;  
• İşletmenizi tanıtın;  
• Fon çekmek;  
• Her türden kalabalığa davranış;  
• Kalabalıklıkta platform içi yeni bir görüş yürütmek - IVO (İlk ViP Teklifi);  
• Hazır kapsamlı, sürekli büyüyen bir yatırımcı tabanı elde edin;  
• Ortaklar ve yatırımcılar, müşteriler bulun ve onlarla etkileşime geçin; 

 
• Sinerji etkisi nedeniyle, birbirinden ekonomik şekilde faydalanın ve bundan faydalanın;  
• Güvenli ve güvenilir kayıtlar oluşturun ve muhafaza edin (üretim, depolama, nakliye vb.)  



Yatırımcılar mümkün olacak: 
 

• Projeler ve şirketler hakkında, işlerinin durumu hakkında güvenilir bilgi almak;  
• Daha doğru yatırım kararları alın;  
• Platformu kullanarak yürütülen kalabalığa ayrıcalıklı koşullarda katılın.  
• Kapalı turlara katılmak. 

 

BILLCRYPT pl katılımcılara hazır entegrasyon çözümleri ve kaynakları sağlar: 

 

• Sanal Blok zinciri Temsilciliği oluşturmak ve yönetmek için altyapı ve teknoloji;  
• Hazır yatırım yönetimi çözümleri; 

 
• Geliştiriciler, BR sahiplerinden bir ödül almak için kendi DApp'lerini yaratabilir ve bunları 
platforma bağlayabilir. 

 

Platformun özellikleri analistler, tahminciler ve danışmanlar için de faydalı olacaktır. 

 

BR Nedir (Blockchain Temsil) 
 

Blockchain Temsilciliği, BILLCRYPT pl platformunda dağıtılmış uygulamaların (DApp) kendi 

yazılım paketidir, BR sahipleri için olağan biçimde, sahibinin tüm işlem ve ayarları 

gerçekleştirdiği sitedeki bir kabine ilkesiyle uygulanır. 
 

BR'nin dış kısmı platformun uygun tematik bölümüne yerleştirilir ve tüm kullanıcılar tarafından 

kullanılabilir. Kullanıcılar, BR sahipleri hakkında tüm güvenilir bilgileri alabilir ve ihtiyaç 

duydukları işlemleri yapabilir (BR sahiplerinin mallarını veya hizmetlerini, jetonlarını ve VIP'lerini 

satın almak ve satmak, promosyonlara katılmak ve sipariş vermek, ücret almak.) 
 

BR, yazılım düzeyinde, platformdaki sahibinin blok zinciri kaynaklarına erişim ve şirketin kendi 

harici blok zinciri kaynaklarının (ihtiyaç duyulması halinde) platformla ve ardından global blok 

zinciri ile entegrasyonunu sağlayan bir DApp kompleksidir. 
 
 

ViР (Sanal resim sayfası)- Blockchain'de saklanan sürekli doğrulanmış verilere dayanarak, BR 

sahibinin işlerinin durumunu, durumunu ve itibarını yansıtan güvenilir bir görsel imaj yaratan, 

Blockchain-Temsilci ofisinde sonuç sayfası otomatik olarak oluşturulur. 
 

Bu veriler BR sahibi için ek işletme değeri yaratır. 
 
 

VIR (Sanal Resim Sayfası) Blok zinciri içinde otomatik olarak üretilir - sonuçtaki sayfanın 

temsilidir; BR sahibinin itibarı. 
 

Bu veri BR sahibinin işletmesi için ek değer yaratır.  

BR sahibi, bütünsel sanal görüntüsünü herhangi bir sayıya bölebilir. 



ViP (Sanal görüntü Parçası) parçaları, 1 ViP'nin maliyetini belirler ve bunları platform 

kullanıcılarına satar. Bu nedenle, BR'nin sahibi işlerinin gelişimi için ek fonlar alacak ve bunun 

sonucunda ViP'nin piyasa değerinde bir artış olacaktır. 
 
 

Platformun kullanıcıları herhangi bir zamanda herhangi bir zamanda herhangi bir miktarda VİP 
satabilir, değiştirebilir, teminat verebilir. 

 

BR'nin sahibi ayrıca Jetonlarını üretebilir ve Crowdsale'yi platformda veya bağımsız olarak 

yönetebilir. VIP'lerini Jetonlarıyla ilişkilendirebilir, böylece birbirlerinin döviz kuru değerini 

etkileyebilirler. 
 
 

Böylece, yenilikçi ekonomik sistem BILLCRYPT ve BILC belirteci evrimsel gelişim kazanır. 
 

 

Sanal görüntü Bölüm (ViP), itibar açısından bir değerdir, parasal olarak güven düzeyini 
ifade etmenin ve başkasına vermenin yenilikçi bir yoludur. 

 

 

Sanal görüntü, BR zinciri sahibi tarafından sağlanan işletme, mal veya hizmetler hakkında 

blok zincirinde mevcut olan tüm bilgi setinin sistemi tarafından analiz edilen grafiksel bir 

sunumdur. 
 
 

Örneğin, şirket, blok zincirinde şirket hakkında depolanan güvenilir bilgilere, varlıklarına, 

envanterine, satış dinamiğine ve diğer faaliyetlere dayanan sistem bağımsız olarak 

derecelendirmeleri, geçmiş dönem kârlılığını ve yatırım güvenliği seviyesini belirler. 
 

BR bir ürüne aitse, sistem onunla ilgili tüm bilgileri analiz eder (üretim yeri ve tarihi, teslimat 

şekli, tüketici talebi hacmi, satış sayısı, müşteri memnuniyeti vb. ) 
 

Eğer BR bir hizmete açıksa, sistem tüm parametrelerini analiz eder (eylemin başlangıcı, hizmet 

süresi, süre boyunca, fiyat dinamikleri, müşteri memnuniyeti vb.) 
 
 

Sistem otomatik olarak tüm parametreleri analiz eder ve sonucu Sanal görüntü sayfasındaki 
grafik görüntü olarak görüntüler - ViP (Sanal görüntü Sayfası); 

 

Platform, blok zincirinde BR'nin sahibi ile ilgili mevcut bilgilerin toplamına dayanarak ViP'nin 
mevcut durumunu oluşturur ve sürekli gösterir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu faktörler toplu yatırımın gelişimini teşvik edecektir. Akıllı sözleşmeler, nesnelere ve yatırım 

projelerine yönelik hakların yapılandırılması için neredeyse sınırsız olanaklar sunar ve bu, 

çeşitli kitle fonlaması formatları oluşturulmasına yardımcı olur. Platform yoluyla yatırım 

yapılması durumunda bankacılık düzenlemelerinin ve uyumsuzluğunun olması, BR sahiplerinin 

fonları daha ucuz bir şekilde toplamasına ve aşırı idare etmemesine olanak sağlar ve bu da 

maliyetleri düşürür ve karlılığı arttırır. 
 
 

 

Pazarlama analizi 
 

Araştırma, inceleme, uygulama 
 

 

Uzun yıllar boyunca, yatırım ve finans piyasalarını, yeni teknolojik olanakları sürekli 

araştırıyor ve uygulamada blok zincirleme teknolojilerine kavramsal olarak yeni yaklaşımlar 

getirmenin zamanının geldiğini açıkça anlıyoruz. 
 

Araştırmamızın sonucu, blockchain ve günlük yaşamı birleştiren Blockchain-Temsilât 
Platformu'nun çığır açan konseptinin geliştirilmesiydi. 

 

Bu alandaki araştırmalar uluslararası danışmanlık şirketleri tarafından yapılmıştır: 
 

McKinsey;  



Accenture; 
 

Madeni Para Takvimi; 
 

Uluslararası Veri Şirketi (IDC); 
 

PwC (Price water house Coopers International Limited). 
 

Bu çalışmalar, blok zinciri teknolojilerinin hala en erken gelişim evrelerinde olduğunu ve 

büyümeye, olgunluğa ve kitlesel uygulamaya geçmek için iş dünyasının daha fazla katılımını 

gerektirdiğini savunuyor. 
 
 

 

Blockchain teknolojilerine yatırım ilgisi, farklı şirketler verilerini güvenli ve zarar görmeyen 

dağıtılmış sicillere yerleştirdiğinden ve tüm iş süreçlerini dönüştürdüğü için artmaktadır. 
 

Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon pazarlarında uzmanlaşan araştırma ve danışmanlık şirketi 

International Data Corporation (IDC), çeşitli iş süreçlerinde blok zinciri çözümleri konusunda 

geniş kapsamlı araştırmalar yaptı ve DLT teknolojilerinin (Dağıtılmış muhasebe Teknolojisi) 

geliştirildiği ülkelerin bir listesini hazırladı. bir öncelik haline geliyor. 
 

IDC tahminlerine göre, önümüzdeki beş yıl içinde, blok zinciri çözümlerinin uygulanmasındaki 

yıllık büyüme% 81,2 olacak. Dağıtılmış kayıt teknolojilerinin kullanımına yönelik iş yatırımları 

2022 sonuna kadar 16,7 milyar seviyesine ulaşmalıdır. 
 

Piyasayı sürekli analiz eden uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey, blockchain 

teknolojilerindeki en büyük yatırımcı listesinin ve bunların ticari sektöre ve hizmet sektörüne 

girişinin ABD tarafından yönetileceği sonucuna varmıştır. 
 

Bunları, Batı Avrupa, Çin ve Pasifik bölgesindeki finans sektörüne odaklanacak ülkeler 
izliyor. 

 

Blockchain'in kendini kanıtlamak için iyi bir fikir olacağı başka sektörler de var. 
 

Yenilik odaklı şirketler bu teknolojiyi benimseyebilirler. 
 
 

Metodolojik ilke olan Occam'ın jiletine göre, en basit çözümün en iyisi olduğunu söyleyen 

McKinsey araştırmacıları, her alanda blok zinciri bazlı bir çözümü uygulamak için nispeten zor 

olmadığına güveniyorlar. 
 

Araştırmalar, dağıtılmış sicillerin tanıtımının sigorta, tedarik zincirleri, sermaye piyasası gibi 

alanlara ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. 
 
 

Buna ek olarak, araştırmacılar blok zincirinin tanıtılmasının, yatırımcılar için her zaman olumlu 

bir sinyal olduğuna inanıyorlar, bu da şirketin inovasyona bağlı olduğunu gösteriyor. 
 



PwC danışmanlık şirketi (Price water house Coopers International Limited) 15 ülkeden 600 

yönetici arasında bir anket yaptı ve% 84'ünün zaten blok zinciri teknolojisini iş süreçlerine 

uyarladığını belirlerken, katılımcıların% 62'si kendi blok zinciri projelerinin başlatılmasından 

bahsetti. Ankete katılan şirketlerin% 25'i blok zincirleme ağının pilot versiyonunu başlatma 

aşamasına gelmiştir. Ayrıca ekonominin bilinen tüm sektörlerinin temsilcilerinin işlerini blok 

zincirine devretmeye çalıştıkları bildiriliyor. PwC katılımcılarının yaklaşık dörtte biri, blockchain 

ile çalışmaya başlamak için hiçbir fikre sahip olmadıklarını söylerken, iş temsilcilerinin% 14'ü 

yönetim mekanizmalarının bulunmamasından ve blockchain'e geçişlerini yavaşlatan yeni yapıyla 

etkileşimden şikayetçi. 
 
 

 

Danışmanlık şirketi Accenture'un tahminine göre, blok zinciri 2019-2024'te birçok farklı varlık 

türüne yayılacak ve 2025'te büyük bir fenomen ve küresel sermayenin ayrılmaz bir parçası 

olacak. 
 

2019, küresel oranlardaki sorunları çözmek için blockchain teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve çeşitli faaliyet alanlarındaki uygulamalarında bir dönüm noktası 
olacak. 

 

 

Danışmanlık şirketi CoinSchedule tarafından yürütülen çalışmalar, 2018'de, yalnızca ICO 
aracılığıyla, 21.4 milyar doların sektöre çekildiğini gösterdi. 

 

 

Halihazırda mevcut olan teknolojik çözümler esas olarak dar problemleri çözmekte ve böylece 
blok zincirinin segmental gelişimini sağlamaktadır. 

 

Piyasanın ciddi kapsamlı entegrasyon çözümlerinden yoksun olduğu açıktır. 
 

Blockchain platformlarına gelince, bunlar çoğunlukla kullanıcıların kendi kripto varlıklarını 

yaratmalarına olanak sağlayan platformlardır - blockchain tokenleri ve bunları borsada 

takas ederek yatırımları çekiyorlar. 
 

Genişletilmiş sürümde, dijital varlıkların serbest bırakılmasının yanı sıra, topluluk 

düzenlemelerinin ek işlevlerini içeren merkezi olmayan kitle fonlaması için, şifreli mesajların 

oylanması ve iletilmesi. 
 

Pratik açıdan bakıldığında, bu platformlar ve varlıklar çok işlevsel değildir. 
 
 

Altyapı oluşumlarının kullanımı çok zor olduğundan ve günlük gerçek hayatta çok az kullanımı 

olduğundan, kullanıcıları düzenli olarak belirteçleri fiat para birimlerine dönüştürür ve geri alır. 

Bu, tüm sistemin ek karmaşıklığı ve kararsızlığı yaratır. 
 
 

Sözde kayıt defteri blok zinciri platformları ise, yasa tescili, lojistik, sosyal sigorta, eğitim, tıp, 

ürünlerin kalite kontrolü alanlarında kullanılmaktadır ancak genellikle kendi merkezlerindedir 

ve diğer bloklara entegre edilmemiştir. 
 
 

Şu anda, geliştiriciler aktif bir şekilde açık kaynak kodunun oluşturulmasına katılarak dijital bloklar 

arasında dijital varlıkların ve kripto para birimlerinin değişimini mümkün kılacaktır.  
 



Bu aynı zamanda blockchain teknolojisinin potansiyelinin henüz tam olarak açıklanmadığını 
doğrulamaktadır. 

 
 

Gördüğümüz gibi, mevcut platformlar yapılandırılmamış, karmaşık koşullarda var ve henüz 
tam teşekküllü bir entegrasyon platformu çözümü yok. 

 

 

Böylece, BILLCRYPT pl entegrasyon sistemi Blockchain Temsilciliği Ofisleri oluşturmak için 

vazgeçilmez bir ortam haline gelecek ve işletme, yatırımcılar ve sıradan kullanıcılar için son 

derece faydalı olacaktır. 
 

Ve BILLCRYPT belirteci, kripto para birimi cinsinden lider konumuna ulaşmak için güçlü şanslara 
sahiptir. 

 
 

Blok zincirinin amacının, dijital biçimde değerlerin aktarılmasının tamamen yeni bir güvenli 
depolama yolu haline geleceği açıktır. 

 

Başlıca işlevlerinden biri, geleneksel bankacılık ağlarının katılımı olmadan para transferi 
yapabilme yeteneğidir. 

 

Bütün ülkelerin ekonomilerinde istisnasız en düzenlenmiş olanlarından biri bankacılıktır. Her 

şeyden önce, bir lisans, düzenli denetimler ve kredi kurumlarının likiditesini izleyen çok sayıda 

komisyona yönelik sürekli raporlardır. 

 

Kripto-uzay projesinde, dış düzenlemeden bağımsız olarak ekonomik modelini oluşturur. 
 

Blockchain, ademi merkeziyetçi bir öz denetim sağlar. 
 

Bu nedenle, blok zinciri platformuna dayanan geleneksel bankacılık faaliyetleri işletme 

maliyetlerinde sıfıra yakındır ve işlemlerin doğruluğu (müşteriler arasındaki muhasebe ve 

hesapların doğruluğu) geleneksel finans kurumlarına kıyasla oldukça yüksektir. 
 

Klasik finansal sistemin başarılı bir şekilde sanal olanla, bunlardan biri olan Norveçli banka 

İskandinavya Bankası ile birleşmesinin, müşterilerinin cari hesaplarını çevrimiçi sahibi 

Coinbase'in kripto para birimi cüzdanlarıyla birleştiren örnekler var. 
 
 

Şu anda dünyada net, öngörülebilir ve güvenli yatırımlar için zaten büyük bir talep var. Pazar 

çok büyük ve büyüme potansiyeli var, çünkü geliştirilmesinde 25 yıl önce ödeme sistemleri ve 

plastik kartlarla aynı aşamada. 
 
 

Blockchain olağanüstü bir büyüme aşamasındadır. Teknolojik olarak ve büyük ölçekte gerçek 

dünyaya adapte olarak büyür. Neredeyse tüm sektörlerde kullanım örnekleri umut verici 

geleceğinden bahsediyor. Gittikçe daha fazla yatırımcı blok zincirleme teknolojilerine ilgi 

duyduğundan, hem sektörde hem de günlük yaşamda blok zincirinin büyük bir etkisi ve 

dağılımı göreceğiz. Ayrıca Yapay Zeka - AI, büyük veriler vb. Dahil diğer teknolojilerle birlikte 

daha verimli ve pratik hale getirilmesi için kullanılacaktır. 
 
 

Entegrasyon çözümlerine acil ihtiyaç var. Bu, farklı platformların birbirine iç içe geçmesi 
hakkında tek bir sesle konuşan Samsung ve Apple gibi devler tarafından bile olsa bile, 
rakiplerine bile doğrudan yarar sağlamayı vaat eden pazar için önemli bir eğilim olarak 
anlaşılıyor.



 
 

Farklı derecelerde, çok farklı alanlarda ortaya çıkmaya başlar, örneğin, çeşitli şirketler giderek 

daha fazla teknoloji alışverişinde bulunan bileşenlerde, yalnızca geliştirme maliyetine hakim 

olmak veya geliştirme hızını korumak mümkün değildir. Piyasa, şirketleri işbirliğine zorlar ve 

kullanıcılar çok farklı ürünler elde ettiklerinden, ancak bazı ortak paydaşlarla bu çok iyidir. 
 
 

Bu durumda, BILLCRYPT Entegrasyon Sisteminde belirtilen çalışma ilkeleri, onu bugün en 
gelişmiş blok zincir platformlarından biri haline getirmektedir. 

 

Bu, karşılaştırılabilir ve Facebook veya Google için potansiyel olan benzersiz bir projedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik Bölüm 
 

BILLCRYPT pl, Blockchain-Temsilci ofisleri oluşturmayı sağlayan açık, açık kaynaklı, 
çok işlevli bir platformdur. 

 

Bir projede blockchain teknolojisinin kullanılması, tüm katılımcılara şeffaf olan 
doğrulanabilir bir sistem oluşturulmasına izin verir. 

 

Platform, mantıklı, anlaşılabilir bir yapılandırılmış site ve ilgili mobil uygulama şeklinde 
uygulanan sezgisel bir arayüze sahiptir. 

 

Platform, merkezi olmayan uygulamalar (DApp), Ethereum blockchain ve Smart ile ilgili diğer 
etkileşimli servisler üzerindeki Smart sözleşmeler sistemini entegre ediyor ve işletiyor. 

 

DApp, özellikle belirli amaçlar için tasarlanmış blok zinciri üzerinde merkezi olmayan bir 
uygulama olup, blok zinciri üzerinde programlanmış eylemler gerçekleştirir.  



Arka uç ve ön uç kodlarından oluşur. BR sahipleri ve kullanıcıları ile temas halindeyken, bazı 

fonksiyonları yerine getirmek için arka uç kodunu ifade eden ön kod tarafından oluşturulan bir 

kullanıcı arayüzüne sahiptir. DApp'ler kullanıcılar ve BR sahipleri arasında doğrudan etkileşim 

sağlar, merkezi bir sunucu gerekmez. Tamamen açık kaynak. 
 

DApps kullanıcı işlevlerine her zaman birden fazla kullanıcı tarafından erişilebilir. Tüm 
işlevler web tarayıcıları ve kullanıcı dostu, sezgisel mobil uygulamalar aracılığıyla 
sağlanacaktır. 

 

 

Platform geliştiricileri tarafından oluşturulan DApp'ler, BILLCRYPT pl teknik servisler 
tarafından proseslerin sürekli etkin otomasyonu için desteklenir. 

 

DApp'ler işlevselliği ile ilgili Akıllı sözleşmelerin kodlandığı algoritmalar üzerinde çalışır. 

DApps değişiklikleri takip eder, itibarı göz önünde bulundurur ve platformdaki oluşturulan 

BR durumunu korur. 
 
 

Akıllı sözleşmeler, herhangi bir sansür, üçüncü taraf müdahalesi, sahtekarlık ve kesinti 

olasılığı olmadan tam olarak programlandığı gibi çalışan Katılık uygulamaları-algoritmaları 

dilinde özel olarak yazılmıştır. 
 

Akıllı sözleşmelerin bilgisayar kodu, anlaşma yapmak için etkileşime girecek olan iki taraf 

arasında kurallar ve düzenlemeler uygulamanıza olanak sağlar. Akıllı sözleşmeler yasal bir 

sözleşmenin otomatik olarak yürütülmesini sağlar. 
 

Bir kez yazılı bir anlaşma herhangi bir sayıda yapılabilir. Akıllı sözleşme, görevleri 

otomatikleştirmek ve sistemin eylemlerinin şeffaflığını sağlamak için bilgisayar koduyla yazılmış 

yasal bir sözleşmedir. Örneğin, Akıllı sözleşmeler satın almak veya satmak veya gerçek 

dünyadaki varlıkların sahipliğini kanıtlamak için kullanılabilir. 
 
 

Platform, kullanıcılara, tüm platform fonksiyonlarının çalışmasını ve bireysel yeteneklerini 

genişletmek için platformdaki Temsilleri aracılığıyla kendi başlarına veya uzmanları dahil ederek 

ilave DApp'ler ve Akıllı Sözleşmeler yaratma olanağı sağlayan bir dizi entegre DApp sağlar. DApp 

SDK'ları, Billcrypt API'sini merkezileştirilmiş uygulamalar için büyüyen pazarda kullanım için 

cazip kılmaktadır. 
 
 

DApps Solididity’in ana programlama dili, LLL dillerini (Lisp liste işleme diline benzer) ve 

Serpent’i (genel amaçlı Python programlama diline benzer) de uygulamak mümkündür. 

DApp'ler sadece finansal işlemlere bağlı değildir ve herhangi bir amaç için kullanılabilir. 
 
 

Tüm katılımcılar (bireyler, kuruluşlar, devlet kurumları) eşit haklara sahiptir ve bağlanırken aynı 
protokolleri kullanırlar. 

 

 

Platforma, ISO20022 veya elektronik ürünleri destekleyen bir XML protokolü olan Finansal 

Ürünler İşaretleme Dili (FpML) gibi mesajlaşma standardına uyan herhangi bir uygulamayla 

uyumlu olan JSON-saf API (Web API) protokolleri kullanılarak mümkündür. finans alanındaki 

ticari işlemler. FpML, elektronik sektöründe kullanılır. 
 



Dutsche Bank, Reuters, SunGard ticaret ve risk yönetimi sistemleri, Kronos Software ve 

Logica’nın Commerzbank’taki egzotik işlemlerini yöneten FpML tabanlı sistem üzerinde 

çalışmasını sağlayan FpML for Java (Java için FpML Araç Seti) paketinde. 
 
 

Sisteme dahil edilen ödeme modülü, ilgili işlemler için otomatik olarak belirteçleri ABD dolarına 

transfer edecektir; Bu, Borsa'nın belirteçler için dolarlar ve dolarlar için jeton değiştirme 

işlemini transfer etmesine ve döviz kurunun her zaman Borsa ile aynı olmasını sağlayacaktır. Ağ 

geçitleri yardımıyla, kullanıcılar fiat para birimlerini belirteçlere dönüştürebilir ve ilgili 

operatörler - ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla geri dönebilir. 
 
 

 

Blockchain Kullan 
 

İlk olarak, BILLCRYPT platformu Ethereum blockchain üzerine kuruluyor. 
 

Ethereum şu anda tüm blok zincirleri arasında en fazla sayıda düğüme sahip ve bu da onu en 
merkezi olmayan hale getiriyor. 

 

Blockchain tabanlı Turing platformu. 

 

Blockchain'in temel özellikleri 
 

• Bloğa giren tüm bilgiler kodlanır;  
• Hashing, bir blok zincirine eklenen bir bloğun değişmezliğinin bir garantisidir; 

 
• Dijital imzalar ve anahtarlar (özel ve genel) bilgileri yetkisiz erişime karşı korur, sistem içinde 
güvenliği ve yabancılara erişilemezliği sağlar. 

 

 

Böylece, veriler blok zincirinde saklanır ve bir dijital imza kullanılarak güçlü şifreleme ile 
korunur. 

 

Bir bloğa veri yazma işlemi bir defalık bir işlemdir. Hiçbir şekilde değiştirilemez. 

 

Tüm bilgiler bir veri yapısı olarak oluşturulmakta ve çeşitli tiplerde depolanmaktadır: 
 

• Kimlik yönetimi 
 

• Belgeler 
 

• Yönetim faaliyetleri 
 

• İş operasyonları 
 

• Hareket işleme 
 

• Vb.  



Güvenlik eylem 
 

Blok zincirindeki her blok, benzersiz bir tanımlayıcı olarak işlev gören bir karma değere 

sahiptir. İki blok tanımlayıcısı aynı olamaz. Bu, karma fonksiyonunun değeri değişeceğinden 

blok verilerinin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Ek olarak, blokta depolanan tüm bilgiler 

şifreleme ile de korunmaktadır. Veriler yalnızca önce onu oluşturanlara açılabilir. Verilere 

erişmek için özel bir anahtar gerekir. 
 
 

Bir blokta saklanan işlemler dijital olarak imzalanır ve bu nedenle bir kez kaydedildiklerinde, 
bloğa gerekli bütünlüğü ve gerekirse şeffaflığı sağlayarak değiştirilemez. 

 

 

    Platform mimarisi 
 

Platform, projede herhangi bir aktivite gerçekleştirebileceğiniz entegre modüllerden 
oluşur. 

 

Yüksek uyarlanabilirlik düzeyi - Platform, BR sahiplerinin farklı modülleri bağımsız olarak 
gereksinimlerine uyacak şekilde birleştirmelerini sağlar. 

 

Modüller, özel DApp'lerin özel kombinasyonlarından monte edilir ve gruplara ayrılır: 
 

• Altyapı  
• Fonksiyonel  
• Ödeme  
• Uzmanlaşmış  
• Hizmet  



Oluşturulan algoritmalar, kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak doğal evrime dayanır ve çeşitli 

görevleri, bileşenleri ve davranış modellerini birleştirerek Akıllı sözleşmeleri otomatik olarak 

oluşturabilir. 
 

DApp'ler sayesinde, Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) işlemleri gerçekleştirilir ve 
eşlik edilir. Eşzamanlı olarak katılan kullanıcı sayısı sınırsızdır. 

 

 

İşbirliği 
 

Geliştirici topluluğunun temsilcilerine erişim sağlamayı hedefliyoruz, böylece temel düzeyde 
kendi ek teknolojilerini oluşturabiliyorlar. 

 

 

Geliştiriciler, diğer platformlar ve blokajlar arasında bilgi alışverişini ve şifreleme işlemlerini 

mümkün kılacak açık kaynak kodunun yaratılması konusunda aktif olarak çalışmaktadır. 
 
 

Çeşitli blokajların entegrasyonu ve blok zinciri teknolojilerinin geliştirilmesi problemlerini çözmek 

için, özellikle ayrı bir sertifika SegWit teknolojisini destekleyen bazı blokajlarda uygulanmış olan 

Atomik (bölünmez) takasların başarıyla uygulandığı gelişmelere dayalı olarak yeni yaklaşımlar 

geliştirilmektedir. Ayrılmış Şahit). Bu, ağın eskisi gibi çalışmasına izin verir ve aynı zamanda ana 

üniteye daha fazla bilgi yerleştirir ve aynı işlemin tanımlayıcısının değişkenliğini de ortadan 

kaldırır. Sonuç olarak, güvenlik artar ve daha yüksek hızlar sağlanır. 

 

Bu, bloktaki veri depolama yapısını ve tam teşekküllü ağ düğümleri için işlem doğrulama 

mekanizmasını değiştirerek elde edilir. Senaryolar ve imzalar ayrı bir sertifika yapısında göze 

çarpmaktadır. 
 
 

Ethereum Enterprise Alliance Consortium (EEA) dahil olmak üzere birçok çalışma grubu çoklu 
platform uyumluluğu teknolojileri üzerinde çalışıyor. 

 

BILLCRYPT pl platformunun entegrasyon kısmı, blokajlar arasında mevcut bilgileri ileten bir 0x 
tekrarlayıcı görevi görecek. 

 
 

BILLCRYPT servisi, teknik olarak asgari işlem ücretlerini ödemek için kullanılan kendi parasal 
birimine sahip olan bir blok zinciri temelinde işlemleri gerçekleştirir. 

 

Hesaplamaların basitliği ve netliği için, çeşitli blok zinciri platform ücretlendirmesi 
kullanıcılarından tek bir parasal birimde - BILC belirteçleri kullanılacaktır. 

 

 

Doğrudan uluslararası ödemeler için, Microsoft Dynamics Sistemi, SWIFT ile birlikte, doğrudan 
katılımcıların hesaplarına para transferine olanak sağlayacak olan platforma entegre 
edilmiştir.  



Belirteç açıklaması ve 
finansal model 

BILLCRYPT Token, Borsa Adı BILC 
 

ERC20'nin Akıllı Sözleşme kodlarıyla korunan değerli dijital varlık  
Standart Ethereum platformunda yayınlandı. 

 

Bir defalık emisyon ve 152 000 000 BILC miktarıyla sınırlıdır. 
 

Belirteç 0.00000001 BILC'ye kadar ayrılabilir. 
 
 

Deflasyoner finansal model - piyasaya sınırlı mermi getirme, belirteçlerin kârdan geri 

kazanılması, akıllı sözleşmenin, piyasa değerini korumak için kurucuların belirteçleri yakma 

işlevi vardır. 
 
 

Gerekirse, tüm platformlardaki toplam simge sayısını koruyarak gelecekte diğer 
platformlara aktarılabilir. 

 

Her bir BILC belirteci, BILLCRYPT pl'ye sınırsız üyelik sağlar. 
 

Uzun vadeli sahipleri platformda ayrıcalıklı üyelik alırlar. 
 
 

Evrimsel belirteç BILLCRYPT, modern, yenilikçi, ileri teknoloji ve son derece karlı bir yatırım 
yöntemidir. İçsel karşılıklı yerleşimler sağlayan sistemin kilit bir bileşenidir. 

 
 

BILLCRYPT dijital varlık Ethereum blok zincirinde saklanır ve dünya çapında varolan pek çok 

kişinin blok zincir ağının en az bir düğümü çalışana kadar küresel ölçekte bir felaket 

durumunda bile süresiz olarak devam eder. 
 

Tüm düğümler eşit ve bağımsızdır. Veriler merkezden uzak tutulmakta ve ağ boyunca 

dağıtılmaktadır. Sistemin bağımsız olarak yönetebilecek tek bir sahibi yok. Sistemdeki herhangi 

bir değişiklik ancak düğümlerin çoğu bu değişiklikleri kabul edip onayladığında gerçekleşebilir. 

Dijital bir varlığa erişim BILC, dünyanın herhangi bir yerinden, İnternet varlığında gerçekleştirilir. 

 

BILLCRYPT dijital varlıkları, internet yokluğunda soğuk cüzdanlarda da saklanabilir. 
 
 

BILС, proje işlevlerine erişim sağlayan dijital bir değer saklama alanı ve ayrıcalıklı kulüp kartıdır 

ve kapalı satış öncesi giriş için bir tür bilet ve yeni dijital varlıkları satın alabileceğiniz dahili 

dijital para birimidir. VIP ve diğer projelerin belirteçleri. 
 



Bu tür bir simge, sırayla, sahiplere ve kullanıcılara önemli ayrıcalıklar verir ve refahlarını 
arttırır. 

 
 

BILC borsalarda, serbestçe alım satım, takas, kiralama ve kiralama işlemlerine 

yerleştirilebilir. Birçok borsa, esnek koşullarda token kiralamak için ek bir fırsat sağlar. 

Böylece, BILLCRYPT jetonu birçok borsada alınıp satılır. 
 
 

BILС by Blockchain Temsilciliği'nin karşılıklı imtiyazların verilmesiyle karşılıklı yerleşim için 

kullanılması, düzenli bir fon devri yaratacak ve BILC için sürekli talebi artıracaktır. 
 
 

Zamanla, platformda BILC belirteçlerinin etkin bir gelişim için dahili bir platform para birimi 
olarak kullanılmasını gerektiren daha fazla sayıda BR oluşturulacak. 

 

BILS’e ihtiyaç duyulacak: 
 

• Mal ve hizmetlerin ödemesi;  
• Platform içi yatırım için ViP alımları;  
• Garanti tutarlarının belirli tarihlerine (bekletme) yerleştirmek için; 

 
• BT projelerinden reel sektöre kadar geniş bir yelpazedeki yatırımlar için kripto topluluğundan 
fon çekmek;  
• Kullanıcılara kazanç olarak yapılan ödemeler; 

 
• Ücretsiz pakete ek olarak, platformun ek hizmetleri için asgari ücretlerin ödenmesi. 

 

 

Proje ekonomisi finansal güvenliği, her an sistem esnekliğini, istikrarı ve daha fazla 
büyüme ve gelişme olasılığını sağlamak için tasarlanmıştır. 

 

Gerekli minimum temel özellik seti ile bir BR oluşturmak ücretsizdir. 
 

Bu, yeni BR'nin kitlesel yaratılmasını sağlar. 
 
 

 

Finansal akışlar ve platform gelirleri: 
 

1. Kullanıcılar depolama ve gelecekteki kullanımlar için BILLCRYPT satın alırlar. Fonlarının 
değerini korumak için tasarruf yaratmak.. 

 
2. BR'ler, BILLCRYPT platformunun kullanıcıları için projelerinin (şirketlerinin) belirteçlerini 

çıkarır ve uygular, ayrıcalıklar, indirim fiyatları, ikramiyeler, daha iyi koşullar veya diğer kripto 

para birimleri ve fiat para birimleri için, ancak imtiyazlar olmadan uygular. Böylece, BILLCRYPT 

talebi, alış ve satış fiyatını etkileyerek oluşur. Ayrıcalıklar elde etmek için, yatırımcı önceden 

herhangi bir miktarda BILLCRYPT satın alabilir ve gerekli tutarı doğru ana kadar tutabilir. 
 



3. Yatırımcılar sadece proje belirteçleri elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda örneğin gerçek 

dünyada bir ortak olarak yeni şubeler açacak olan gerçek işin kendisini de geliştirebilecekler. 

Bu, franchising gelişiminin bir sonraki, ileri aşaması olarak adlandırılabilir. Bu ayrıca BILС için ek 

finansal akışlar yaratacaktır. 
 

4. Platformun kullanıcıları Blockchain Temsilcisi ofislerinin talimatları üzerinde belirli 

çalışmalar yapabilir (talimatlar ve teknik görevler, Akıllı bağlantılar kurma, bilgi toplama, 

reklam, promosyon ve ödül programlarına katılım, vb.). Bu işler BILC'de ödenir. 
 

5. Sanal bir görüntünün bir bölümünü elde etmek için BILLCRYPT kullanma Gerçek bir 
nesnenin türev derecelendirme yansıması olan Sanal görüntü Bölüm - ViP. 

 
6. Kira BILLCRYPT. Jeton sahipleri, bir ücret karşılığında diğer kullanıcılara kiralayabilir. 
Kullanıcılar, kendilerine bağlı olarak kiralanmış BILLCRYPT belirteçlerini kullanabilir ve 
sahiplerine kira öderler. 

 
7. Faaliyet faaliyetleri. Platform komisyon şeklinde kar eder. Barınma için BR sahiplerinden 

entegrasyon sisteminin ek işlevsellik ve hizmetleri. Kullanıcılardan sağlanan ayrıcalıklar ve 

Platform kaynaklarının ticari ilişkiler için kullanılması. Komisyonlar, kullanıcılar tarafından 

gerçekleştirilen hizmet ve görevlerin ödenmesinde kullanılabilir. 
 

8. Yatırım platformu faaliyetleri. Şirketlerin Sanal Görsellerinin analizine dayanan platform, 

otomatik olarak yedek fondan BR dijital varlıklara yatırım yapmak için yatırım kararları alır. 
 

9. Takas değişimi yoluyla elde edilen belirteçlerin satışından elde edilen gelir, diğer projelerden 
ve BR'lerinden.  
10. Platformdaki reklamlardan elde edilen makbuzlar 

 
 
 

Her ay, platformun net kârının% 80'i BILC geri alım fonunu oluşturmak için kullanılacaktır. Sonuç 

olarak, ek talep yaratılacak. Kârın bu şekilde artması, BILC belirteçleri için sürekli bir talep 

yaratacaktır, bu durum piyasa yasalarına göre değerinde bir artışa yol açacaktır. Ayrıca, BILC 

belirteçlerini daha uzun süre kurtaran yatırımcıların daha sonra bunları daha yüksek fiyatlarla 

satabileceklerinin anlaşılması da önemlidir. 

 

BILLCRYPT, benzersizliğin ve kütle karakterinin bir birleşimidir. 
 
 

Bu faktörler kendi iç ekonomik ilişkileri ile bağımsız bir inovasyon modeli oluşturacaktır. 

Yatırım ilişkilerinin gelişimini teşvik edecekler ve toplu yatırıma yeni bir ivme kazandıracaklar. 

BR sahiplerinin gelirini yeni bir seviyeye yükselt. 
 
 

BR, ViP, DApps ve Akıllı Sözleşmeler, yatırım projelerinin nesnelerine ve dijital varlıklarına 

çeşitli kitle fonlaması formatları ve yapı hakları oluşturmak için neredeyse sınırsız olanaklar 

sunmaktadır. Karmaşık bankacılık düzenlemeleri ve uyumluluk süreçlerinin olmaması, güvenilir 

temsilci bilgisinin mevcudiyeti ile birlikte, potansiyel olarak BR'li proje başlatıcılarının projeleri 

için para biriktirmelerine ve yükümlülüklerle yükümlü olmalarına izin vermemekte ve 

maliyetleri düşürmekte ve karlılığı arttırmaktadır. 
 



BILLCRYPT ITO (İlk Belirteç Teklifi) 
 

Katılımcılar ITO BILLCRYPT gerçekten tarih yaratıyor, inovasyon kavramının 
gerçekleştirilmesini ve en yeni teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor. 

 

 

BILC Tokens'in satışından, ITO aracılığıyla toplanan fonlar, önümüzdeki 5 yıl boyunca BILLCRYPT 
ekosisteminin oluşturulmasını ve geliştirilmesini finanse etmek için kullanılacak. 

 

ÖN SATIŞ 
 

White Paper'ın bu yazım tarihi itibariyle satış öncesi başlangıç aşamasında erken 
yatırımcılar BILLCRYPT 7 775 981 USD'ye çevrildi. 

 
 

 

Satış öncesi fiyat tablosu  
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TOKEN SATIŞ 03 Temmuz - 30 Eylül 2019, veya Sert Kapak'a ulaştığında 
 

Fiyat ITO - 1 BILC = 1 USD = 0,005 ETH 
 

Yumuşak kap = 10 000 000 USD = 50 000 ETH 
 

Sert kap = 80 000 000 USD = 400 000 ETH 
 

Sayının% 44'ü = 66,880,000 BILC ITO'da satışa sunulacak  



TOKEN DAĞITIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tokensale'den sonra en kısa sürede BILC Borsa Piyasasında işlem görecektir. 
 
 

BILC'nin yoğun kullanımı değerini artıracak ve bu nedenle yatırım için mükemmel bir araç 
haline getirecektir.. 

 

Fon kullanımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25% - gelişme 
 

25% - pazarlama 
 

15% - istikrar fonu 
 

15% - ölçekleme 
 

10% - takım 
 

5% - yasal 
 

5% - Yönetim giderleri  



 

Proje uygulaması aşamalara ayrılmıştır: 
 

· Gelişme  
· Bağış  
· Platform oluşturma  
· Ölçekleme  
· Diğer blokaj zincirleriyle entegrasyon 

 

Toplanan fon miktarı lansman aşamalarını etkileyecektir. 
 
 

Eğer kalabalığın sonucu, Sert Kupa'dan düşükse, proje, iş miktarını toplanan fon miktarına 

göre gerçekleştirecektir; bu, her durumda uygulanabilir ve potansiyel olarak başarılı bir ürün 

yaratacaktır. Bir sonraki aşamada ve projenin tam olarak başlatılması için ek kaynak sağlamak 

amacıyla ek kalabalıklar turları düzenlenebilir. 

 

Yasal Bölüm 
 
 

Yasal açıdan, BILLCRYPT kripto belirteçleri dijital bir ürün olarak uygulanır ve bir işletmedeki 

menkul kıymetlerle veya hisse senetleriyle eşitlenemez. Aslında, belirteç, Entegrasyon 

Sisteminin fonksiyonlarına ve sistemdeki bazı BR, ViP ve diğer ürünlerin değerine bağlıdır. 

Böylece, belirteçler şirket üzerinde kontrolü korumanıza izin verir ve aynı zamanda 

yatırımcıların çıkarlarını da tatmin eder. 
 

 

Yol Haritası 
 

 

2016 
 

Mevcut işletmeler, yatırım projeleri ve yatırımcılar için 
birleşik çok fonksiyonlu bir blok zinciri platformu 
oluşturma fikrinin ortaya çıkışı. 

 
 

 

2017 
 

Konsept formansyonu;  

Teknolojiler, görevler, çözümler. 



Q2 2018 
 

Projenin gelişimi, ekonomik sistem ve güvenlik 
sistemi; 

 

Müzakere ve proje ile anlaşmaların yapılması  
ortaklar, yatırım grubunun mevcut katılımcıları;  
Token BILLCRYPT için Akıllı Kontrat Yazımı;  
Kapalı ön satışa hazırlık;  

27 Haziran BILLCRYPT lansmanı (test sürümü); 
 

Kapalı ön satış için başvuru kabul edilmeye başlandı, 
fiyat 1BILC = 0,5 $ 

 
 

 

Q3 2018 
 

Deneme süresi; 
 

Projenin, ekonomik sistemin ve güvenlik sisteminin 
gelişimine devam edilmesi;  

08 08 2018 sayı BILLCRYPT - emisyon 152 000 000 BILC 
 

Kapalı ön satış: fiyatı 1BILC = 0,5 $ Minimum 10.000 
BILC satın al = 5.000 ABD Doları Dönüşümü  
Mevcut (erken) yatırımcılardan BILLCRYPT’e yatırım 
fonları 

 
 
 

 

Q4 2018 
 

Proje çalışmaları devam ediyor  

ve ekonomik sistem  

WhitePaper v.1 geliştirme tamamlandı  

Proje sitesi oluşturma 
 

18 Ekim - kapalı ön satışın son aşamasının başlangıcı 
Fiyat 1BILC = 0,6 $  

Satın almak için minimum 10.000 BILC = 6.000 $ 
 

16 Kasım - açık ön satış (başvuruların 
kabulü)  

Fiyat 1BILC = 0,75 ABD doları  

Satın almak için minimum 20.000 BILC = 15.000 $ 



Q1 2019 
 

Proje süreç modellemesi; 
 

BR ve ViP kavram ve terimlerinin tanıtımı; Yenilik 
ekonomik model oluşturma; Beyaz Kitap v.2;  

Kurumsal yatırımcılarla görüşmeler. 
 
 

 

Q2 2019 
 

BR kavram uzantısı;  

Sistem süreçlerinin modellenmesi; 
 

Introduction of term and concept of IVO (Initial ViP IVO 
kavramının tanıtımı ve kavramı (İlk ViP Teklifi); Beyaz Kitap 
v.3; 

 

Dil yerelleştirmesi (Fransızca, İspanyolca, Korece, 
Almanca, İtalyanca, Japonca, Çince vb.) 

 

Token Sale’in başlamasından önce pazarlama, halkla 
ilişkiler ve reklamcılık;  
Projeye bağlanma kripto dünyasının kilit rakamları; 
Kurumsal yatırımcılarla görüşmeler. 

 
 

 

Q3 2019 
 

İTO 03.07.2019 - 13:15 UTC 
 

Fiyat 1 BILC = 1 $  

Yasal  

Borsa başvuruları  

Tamamlama İTO 30.09.2019 05:03 UTC veya sert bardak  

BİLC Dağıtımını Tamamlamak  

Borsa Girişi 
 
 

 

Q4 2019 
 

Platform geliştirme, altyapı, tasarım, düzen, MVP 
Dış Kaynaklarla Platform Entegrasyonu BILLCRYPT  
Borsa yatırımları başlıyor Kalkınma Ekonomik BILLCRYPT 



Q1 2020 
 

Platformda test BR'leri çalıştırma;  

ViP testi;  

Artan pazar mevcudiyeti; 
 
 

 

Q2 2020 
 

Teknik ve ekonomik çalışmalar kompleksi  
platformun geliştirilmesi; Test süresi BR & ViP 

 
 
 
 

 

Q3 2020 
 

Tüm platform fonksiyonlarının başlatılması;  

Temel fonksiyonlarla BR'nin piyasaya sürülmesi;  

IVO'nun (İlk ViP Teklifi) Sunumu;  

Ortaklık projeleri platformunda başlayın; 
 

Ortak projelerin satış öncesi kapalı havuzdan başlaması; 

 

Q4 2020 
 

Tam özellikli BR'yi başlatın;  

Entegrasyon çözümleri; 

 

Açık satış öncesi ortaklık projeleri başlat; 
ICO ortak projelerini başlatın 

 

 

2021 Ve İlerisi 
 

Platform yeteneklerini genişletme;  

Dünya genişlemesi BR & BILLCRYPT  



 Toplulukla çalışmak 

Sosyal ağlar yaşamımıza o kadar sıkı bir şekilde dayanmaktadır ki, bunlar iletişimin ve bilginin 
yayılmasının ana aracıdır. 

 

Bununla birlikte, nüfuz etme ve sosyal ağların kullanımı ölçeği coğrafyaya ve demografik 

faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Belirli bir kitleyi hedeflerken bu farklılıkları 

anlamak önemlidir. 
 

Bölgesel dil bölgeleri ve ilgilenilen topluluklarla çalışarak onları tek bir küresel Billcrypt 
topluluğuna entegre ederek küresel bir izleyici kitlesine ulaşmak istiyoruz. 

 
 

Projemizi dünyadaki mümkün olan en fazla sayıda ilgilenen insanla tanıştırmak için çalışıyoruz. 

Mümkün olan en geniş yelpazedeki insanlara projemizin destekçisi olun ve destek olun. 
 

Bu amaçla, projenin çok dilli lokalizasyonunu gerçekleştiriyoruz ve tüm kıtalardaki ilgili 
dil alanlarında bilgiyi aktif bir şekilde yayıyoruz. 

 

Potansiyel kitle Billcrypt iletişim ve günlük işler için çeşitli servisleri, sosyal ağları ve 
uygulamaları kullanır. 

 

 

Sosyal ağlarda hedefli reklamcılık 
 

Sosyal ağların 2019'un başlangıcına kadar olan izleyicileri yaklaşık 4 milyar insandan 

oluşuyor. Cep telefonu kullanıcılarının sayısı 5 milyardan fazladır. Ve bu rakamlar, özellikle 

mobil cihazlardan aktif sosyal ağ kullanıcıları için - geçen yıl% 40'tan fazla bir büyüme oranı 

için - hızla artıyor. 
 

Bazılarının sahte hesaplar, hile için “botlar” ve bir kişinin ikinci veya üçüncü hesaplar 

olduğunu dikkate alsak bile, gerçek kullanıcı sayısı hala oldukça etkileyicidir. Web trafiğinin 

yapısına gelince, cihaz türüne bağlı olarak en fazla trafik mobil kullanıcılar tarafından% 56 

oranında üretilmektedir. 
 

Tüm platformlar gerekli bilgileri iletmek için çok sayıda reklam aracı sunduğundan, bunlar 

ilgi çekici izleyicileri çekmek için mükemmel fırsatlardır. Facebook, 2 milyardan fazla aktif 

kullanıcısı sayesinde pazarın çoğunu kaplıyor. 
 

Instagram bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. 
 

Toplam 3 milyar aktif kullanıcısı olan QQ, WeChat ve Qzone, Asya-Pasifik bölgesinin 
çoğunu kapsıyor. 

 

Haberciler, çok sayıda özenli ve aktif aboneyi çeken ilginç ve faydalı içerikle birçok yazar 

kanalının yaratıldığı, giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Dünyanın en popüler 

şehirlerinden biri, 900 milyondan fazla kişiden oluşan seyircileri ile Çin WeChat. 
 



Bu sadece bir sohbet değil, ödeme, rezervasyon vb. Olanakları içeren bir ekosistemdir. 

 

Kakao, 100 milyondan fazla izleyici kitlesiyle Güney Koreliler için ana dönüm noktasıdır. 
 
 

Telegram tüm dünyada aktif olarak kullanılan bir anlık mesajlaşma programıdır, seyirci 200 
milyondan fazla insandır. 

 

 

Projenin küresel gelişimi için de önemlidir: 
 

YouTube, VK, Twitter, Reddit, Orta. 
 

Bunlar, bilginin yazarın içeriğini ve malzemenin içine daldırılmasını tercih eden 
kullanıcılara bilgi aktarımı için modern ve alakalı kanallardır. 

 

 

Bu sosyal ağlar ve haberciler dünya topluluğuna Billcrypt'ta somutlaşan fikirleri anlatmanın ana 
yoludur. 

 

 

Contextual advertising 
 

İnternette arama yaparken potansiyel bir kullanıcıya itiraz etmenin ve ilgisini 
çekmenin kanıtlanmış bir yolu içeriksel reklamcılıktır. 

 

 

Bir blok zincirleme projesine yatırım kararının her zaman derhal gerçekleşmeyebileceğinin 

farkındayız, bu nedenle, kullanıcının günlük yaşamımıza eşlik eden tüm bilgi gürültüleri 

arasında hizmetimize dikkat etmesi için, maksimum seviyenin sağlanması gerekmektedir. 

dokunma sayısı. Bu amaçla, arama motorları arasındaki dünya liderleri - Google, Bing ve 

Chinese Baidu - mükemmel. 
 

 

Saygın toplayıcılarda ICO listeleri 
 

ICO toplayıcıları, kullanıcılarına dünyanın dört bir yanından yaklaşmakta olan ICO projeleri 

hakkında bilgi sağlayan Internet kaynakları konusunda uzmanlaşmıştır: tarihler, belirteç değeri 

(proje paraları), aşamalar, bonuslar, vb. Hem küresel hem de yerel olmak için birçok liste 

vardır. Bir satın alma kararı, projenin artılarını ve eksilerini tartmak, diğer kullanıcıların bu 

konudaki görüşlerini bulmak. 
 
 

 

ICO toplayıcıları, kullanıcılarına dünyanın dört bir yanından yaklaşmakta olan ICO projeleri 

hakkında bilgi sağlayan Internet kaynakları konusunda uzmanlaşmıştır: tarihler, belirteç değeri 

(proje paraları), aşamalar, bonuslar, vb. Hem küresel hem de yerel olmak için birçok liste 

vardır. Bir satın alma kararı, projenin artılarını ve eksilerini tartmak, diğer kullanıcıların bu 

konudaki görüşlerini bulmak. 
 



Medya - Blockchain / Kripto Para Birimi / BT 
 

Tabii ki, dünyada BT'lerin bakış açısı, blok zincir teknolojisi ve kripto para birimi cinsinden 

günlük olarak neler olduğunu kapsayan büyük İnternet kaynaklarıyla projemizin detaylı ve 

kapsamlı incelemelerine özel önem veriyoruz. Portalların gazetecilerinin otoriter görüşü, 

yalnızca potansiyel Billcrypt kullanıcıları arasında bir fikir oluşturmasına değil, aynı zamanda 

projelerin profesyonelce analizine katılan insanlardan geri bildirim almasına izin verecektir. 
 
 

Bu nedenle, popüler sosyal ağlardaki bilgi yayınları ve reklamlar ve anlık mesajlaşma 

programları, arama motorlarında içeriğe dayalı reklamcılık, ICO toplayıcıları ve özel medya, 

en geniş izleyici kitlesinin kapsamını ve büyük bir Platform kullanıcılarının akışını 

sağlayacaktır. 
 

 

Topluluk oluşturma 
 

Sayfalar BILLCRYPT sosyal ağlarda. 
 

Orta ve Golos üzerine proje blog. 
 

BILLCRYPT Telegram, WeChat, Kakao'daki resmi sohbet odaları. 
 
 

Kullanıcıların rahatı için, BILLCRYPT resmi sayfalarını, proje geliştirme ile ilgili tüm bilgilerin 

ilerleyeceği ve tüm soruların cevaplarının yayınlandığı çeşitli kaynaklar üzerinde tutuyoruz. 

Ekibimizle şahsen konuşabileceğiniz en yakın olayların duyurularının yanı sıra, ortaya çıkan 

sorunları ve çözümleri, takım yenileme ya da yeni ortaklıkları tartışabilirsiniz. 
 

Web sitemizdeki linkler billcrypt.io 
 

 

Bunlar toplumla ana iletişim kanallarımızdır. Proje ile ilgili detayları bilmek ister misiniz? Teknik 

veya başka bir soru sorun mu? Proje hakkında geri bildirimde bulunmak, bir fikri paylaşmak 

ister misiniz? Ya da sadece takımla mı sohbet ettin? Resmi telgraf sohbetlerimiz İngilizce ve 

Rusça, Çince WeChat, Korece Kakao, tüm bunları yapmak için en iyi yerler. Mümkün olduğu 

kadar çabuk ve erişilebilir olmaya çalışacağız. 
 

 

Toplantılar, konferanslar, sergiler 
 

ITO'dan sonra, tüm sorulara kişisel olarak cevap vermeye hazır olacağımız blockchain 

teknolojisine adanmış en önemli dünya konferans ve sergilerinin bir listesini hazırlayacağız. 

Ayrıca, bizim için bu, ana fikirlerimizi DApp geliştirme ekiplerine getirmek için harika bir fırsat. 

Bu sadece ortak bulma şansı değil, aynı zamanda altyapımız sayesinde projelerinin sorunlarını 

çözmede nasıl yardımcı olabileceğimizi göstererek ekipleri güçlendirmektir. 
 

https://www.billcrypt.io/


 

Bitcointalk.org şubesi 
 

Kripto para birimi ve blockchain dünyasıyla ilgilenen insanlar arasında en popüler blog,% 100 

bitcointalk.org'dur. Bu nedenle, sorunuzu soracağınız ve BILLCRYPT hakkında daha fazla bilgi 

edinebileceğiniz bu özel blockchain / crypto para birimi kaynağında temsil edilen tüm dillerde 

resmi proje şubeleri planladık. 
 

 

Girişim fonlarıyla çalışmak 
 

PRE-ITO ve ITO aşamalarında risk sermayesi çekmek, projenin geliştirilmesi için gereken miktarı 

toplamamızı sağlayacaktır. ITO'ya sadece güçlü bir fikirle değil, aynı zamanda iyi düşünülmüş 

bir konsept, gelişim stratejisi, projenin yenilikçi ekonomisi, gelişmiş finansal ve pazarlama 

planları ile geldiğimiz bu etkileşime de dikkat ediyoruz. hiç kuşkusuz, yalnızca çalışmayı sona 

erdirmekle kalmayıp aynı zamanda başarılı bir küresel işletme kurma yeteneğimizi de 

doğrulamaktadır. 
 

 

Kripto para birimi borsaları ile çalışın 
 

BILC'nin sadece sistem içinde değil aynı zamanda borsada işlem görmesinin de önemli 
olduğunu biliyoruz, böylece kullanıcılar projemize yatırım yapmaktan her zaman 
faydalanabilirler. Bu nedenle, ITO'nun bitiminden hemen sonra, yerleştirme ile ilgileneceğiz. 
bizim belirteci büyük kripto para takasları üzerinde. 

 

Kripto para takasları ile çalışın 
 

 

BILC'nin sadece sistem içinde değil aynı zamanda borsada işlem görmesinin de önemli 

olduğunu biliyoruz, böylece kullanıcılar projemize yatırım yapmaktan her zaman 

faydalanabilirler. Bu nedenle, İTO'nun sona ermesinden hemen sonra, belirtecimizin büyük 

kripto para birimi değiş tokuşuna yerleştirilmesi ile ilgileneceğiz. BILC listesinin borsalar 

listesindeki tüm duyurular resmi kaynaklarımıza zamanında iletilecektir. 
 



TAKIM 
 
 

 

Proje ekibi blok zincirin fırsatlarına ve beklentilerine ve kripto para birimi piyasasına, 

ekonominin yenilikçi gelişmesine ve modern finansal teknolojilere güven duyan meraklılar ve 

profesyonellerden oluşuyor. 

 

Platform Billcrypt pl, başarılı küresel markaların platformlarının geliştirilmesinde yer alan 
profesyonel gelişim ekibine katıldı.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projenin kurucuları ve yaratıcıları, girişimcilik ve yönetim faaliyetlerinde tecrübeli 
işadamları ve finansörler, başarılı iş projeleri oluşturma ve geliştirme uygulamaları, klasik ve 
kripto para birimi piyasalarına yatırım yapmada uzun vadeli pratik becerilerdir. 

 

Yönetim ekibi, planını uygulamak için etkileyici bir mesleki yeterlilik ve zihinsel kaynak 
deposuna sahiptir. Ekip, bir grup özel yatırımcının lideri olan uzun yıllara dayanan başarılı 
deneyime sahip deneyimli bir yatırımcı tarafından yönetilmektedir.  
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İşe başlamak için bekleyen teknik, yasal, finansal, pazarlama ve diğer gruplar için geniş bir 
aday listesi seçtik. 

 

Bazıları projenin oluşum hazırlık aşamasına katıldı.  



Sonuç 
 
 

 

Projemiz aktif olarak gelişmekte olup, Beyaz Tahtanın bu sürümü bitmemiş sayılabilir. 

İyileştirmeler ve ilaveler yapılacaktır. Güncel sürümler proje billcrypt.io sitesinde zamanında 

yayınlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu Beyaz Kitapta yer alan hiçbir şey, herhangi bir türde teminat olarak değerlendirilemez, 

yatırım teklifini veya davetini kabul edemez ve hiçbir yetki alanında herhangi bir menkul kıymet 

satın alma teklifi ile bağlantılı değildir. Bu belge, yatırımcıları koruma amaçlı ve kendileri 

tarafından düzenlenmeyen yasaların veya yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak 

hazırlanmamıştır. 
 

Kârlılığı garanti etmiyoruz, yalnızca projenin potansiyelini değerlendiriyor ve açıklıyoruz ve 

yalnızca bir öneri niteliğinde olabilecek ancak bir garanti vermeyen uzman görüşü sunuyoruz. 

Yatırımcı bağımsız olarak, bu projeye veya bu projeye katkı konusunda karar verir. 

 

Telif Hakkı * (C) billcrypt.io 2019 
 
 

* Ticari olmayan kullanım ve eğitim amaçlı, bu belgenin herhangi bir materyalin 
çoğaltılması ve dağıtılması: 

 
Orijinal kaynağa atıfta bulunulması ve telif hakkının uygun şekilde belirtilmesi şartıyla, herhangi 
bir ücret ödemeden veya ticari başvuruda, Ekspres izinsiz olarak kullanılması.  
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