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Ерөнхий зүйл
Одоогоор дэлхий даяар маш их төрлийн крипто валют оршиж байна.
Цаашид ч дэлхийн орон бүрт шинээр нэмэгдсээр байх болно.

Олон төрлийн крипто валют дундааас заавал крипто хэлбэрээр байх
шаардлагагүй валют ихээд ажиглагддаг.
Бидний одоогоор хэрэглэж байгаа бэлэн мөнгө,цахим мөнгө байхад
хангалтгүй гэж үү?
Цахим мөнгө болон кредит картаас илүү ашиглахад хялбар гэж үү?
Гэсэн асуултын хариултыг бид бодсоны эцэст тухайн улсад хэрэглэх
тохиолдолд бэлэн мэнгө,цахим мөнгө,кредит картаас илүү крипто
валютын хэрэглээ ашиглагдах боломжгүй гэсэн хариултад хүрсэн.

Тиймээс бид бэлэн мөнгө болон цахим мөнгө, мөн кредит картын хүрээнд
шийдвэрлэгдээгүй глобал тооцоонд хэрэглэгдэх хэгдсэн бүхий крипто
валют,бага хэмжээний гадаад шилжүүлгийг хийх боломжтой Eternal
Coin-г бүтээхээр шийдсэн.

Крипто валют төлбөр тооцоонд ашиглагдахгүй
шалтгаан

Шалтгаан 1
Жишээ нь хоолны газар крипто валютаар төлбөр төлөх тохиолдолд өөрт
байгаа крипто валютаар төлөх шаардлагатай боловч зөвхөн төлбөр
тооцоонд ашиглах зорилгоор крипто валют худалдаж авах хүн нэн цөөн
байна.Яагаад гэвэл крипто валютын эзэмшигч болон хэрэглэгчийн гол
зорилго нь төлбөр тооцоо биш тухайн крипто валютын үнийн өсөлтөд
байдаг.
（ Эзэмшиж буй валютын үнэ цэнэ өссөний дараа төлбөр тооцоонд
ашиглах хэрэглэгч тийм ч олон биш болов уу.）
Мөн төлбөр авч буй тухайн хоолны газар рестораны хувьд тухайн
крипто валютыг бэлэн мөнгөөр солих хүртэл ханш буурах эрсдлийг
үүрэх тул крипто биш энгийн валютаар төлбөр хүлээн авахыг илүүд үзнэ.
Тиймээс крипто валют нь бэлэн мөнгө болон цахим мөнгө,кредит картаас
илүү төлбөр тооцоонд хэрэглэгдэхгүй гэж үзэж байна.

Шалтгаан 2
Төлбөр тооцоонд ашиглагдадгүй нөгөө шалтгаан нь төлбөр хийхэд
шаардлагатай тогтолцоо,орчин нь бүрдээгүй болон бүрдүүлэх ашиггүйд
байна.
Крипто валютаар төлбөр хийх орчинг бүрдүүлхэд доор дурьдсан 3 этгээд
үйлдэл гаргах хэрэгтэй.
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（１）Крипто валют гаргаж буй этгээд
（２）
Арилжааны газар

Төлбөр тооцооны системийг нэвтрүүлэх гэж буй дэлгүүр онлайн
（３）
дэлгүүр

（１）
Крипто валют гаргаж буй этгээд нь төвлөрсөн бус хэлбэрийн
крипто валютын хувьд ямар нэг зохицуулалт,үйлдэл хийх боломжгүй
тул,төвлөрсөн хэлбэрийн крипто валют дээр авч үзвэл эрчимтэй үйл
ажиллагаа явуулснаар төлбөр тооцооны системийг нутагшуулах
боломжтой. Гэвч гадаад улсад системийг нутагшуулах нь хүндрэлтэй
бөгөөд багагүй хугацаа шаардах нь гарцаагүй.
（２）
Арилжааны газар
Ихэнхи арилжааны газрын зорилго нь хэрэглэгчийн тоо болон
борлуулалтааахиулхад байдаг бөгөөд өрсөлдөгч нь бусад крипто
валютын арилжааны газар болно.Тиймээс нэг төрлийн крипто
валютын дэд бүтэцийг бий болгох ажиллhагаа нь зардал болон
ашгийн тал дээр учир дутагдалтай байна.

（３） Төлбөрийн систем нэвтрүүлэх гэж буй дэлгүүр болон онлайн дэлгүүр
Одоогийн байдлаар крипто валют системийг нэвтрүүлсэн ихэнхи
дэлгүүр,байгууллага,сайт нь хэрэглэгчийн тоогоо өсгөх зорилгоор
нэвтрүүлэх бөгөөд хэрэглэгч ихтэй крипто валютаар төлбөр тооцоо
хийхэд 1-д заасан асуудал тулгарна.

Албан ёсны арилжааны газар

Atom Solutions нь eternal coin-г арилжаалах албан ёсны арилжааны
газар ажлуулж байна. Одоогийн байдлаар Япон улс,Хонг Конг,
Филипин, Солонгос улсад тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.Албан
ёсны арилжааны газарт Eternal Coin-с бусад крипто валютыг
арилжаалахгүй.
Албан ёсны арилжааны газрын ашигтай тал

（１）Дэд бүтцийг бий болгоно.
（２)Multi currency wallet

Аюулгүй байдал болон мөнгө угаах эсрэг арга хэмжээ
（３）

（１）Дэд бүтэц бий болгох
Албан ёсны арилжааны газар нь Eternal coin-с бусад крипто валютыг
арилжаалахгүй тул арилжааны газартай улсын хувьд Eternal Coin
(Eternal Wallet)-н хэрэглэгчийн тоог ахиулах шаардлагатай.Үүний
тулд тухайн улс дахь Eternal Coin-ын хэрэглээг хялбар болгох
хэрэгтэй учир дэд бүтцийг бий болгохын зэрэгцээ дэлгүүр
байгууллагад нэвтрүүлэх шаардлагатай.Eternal coin нь уг албан
ёсны арилжааны газрын системээр олон улс дахь хэрэглээг
хялбаржуулах,үйл ажиллагааг тэлэх зорилготой.
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（２)Multi currency wallet
Бусад арилжааны газрын wallet буюу хэтэвчийн хувьд олон төрлийн
крипто валют ашиглах гэдгээрээ давуу талтай байдаг.
Eternal wallet-ын хувьд зөвхөн eternal coin боловч албан ёсны
арилжааны системийг ашигласнаар wallet дотроо хөрвүүлж болох
мөнгөн валютын төрөл олон байх нь онцлог болох юм.
Мөн Multi Currency Wallet байлгах нь крипто валютыг ашиглан
гадаад шилжүүлэг болон валют солиулахад заавал шаардлагатай
гэж бид үзэж байна.
Хэтэвч доторх валют нь тухайн улсын арилжааны газар хянана.
Японы иен бол Япон дахь арилжааны газар.
Филипин Песо бол Филипиний арилжааны газар хянах тул ханшны
эрсдэл бага байна.

（３）Аюулгүй байдал болон мөнгө угаах эсрэг арга хэмжээ
Крипто валютын арилжааны газар нь ихэвчлэн бусад арилжааны
газар болон wallet рүү шилжүүлэх боломжтой боловч eternal coin-н
хувьд зөвхөн eternal wallet дотор гүйлгээ хийгдэнэ.
Улс бүрт буй арилжааны газарт eternal wallet-г нээлгэх үед
хэрэглэгчийн бичиг баримт мэдээллийг авдаг тул,eternal coin ямар
нэгэн цахим халдлага,хакдуулсан тохиолдолд илрүүлж,хэтэвчийг
царцдуулах боломжтой тул хакдах шаардлага байхгүй болно. Мөн
eternal wallet-г ашиглан мөнгө угаах зэрэг үйлдэл хийх нь
боломжгүй болно.

Eternal Wallet

Eternal Coin-ын онцлог нь крипто валютдаа биш,eternal coin-г хослуулсан
eternal wallet нь бидний хамгийн том онцлог юм.
*Арилжааны газар ажлуулах улсын эрх зүйн байдлаас хамааран
хэрэглэх боломжгүй функц байх магадлалтай.

Eternal wallet-н онцлог
（１）Гар утасны дугаараар гүйлгээ хийх

（Патент бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан）
Крипто валютыг бусдын wallet руу шилжүүлэх үед ихэвчлэн wallet-н
хаягаар явуулдаг бол eternal wallet-н хувьд гар утасны дугаараар ч
мөн адил явуулах боломжтой.
Wallet-н урт хаягийг бичих шаардлагагүй тул хялбар, мөн хүний
хаягийг ашиглахгүй гэсэн аюулгүйн байдлыг давхар хангах юм.
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（２)DOT（Патент авах）
Eternal wallet-г ашиглан eternal coin-ын гүйлгээ арилжаа хийхэд
ойролцоогоор 5 иений шимтгэлтэй.
Уг шимтгэлийн 50%-г eternal coin эзэмшигчид 7 хоног бүр 1 удаа
(Япон цагаар лхагва гаригийн 12 цагт ) ноогдуулах нь DOT юм.
Шимтгэлийн ногдол хувийг eternal coin эзэмшлийн хэмжээгээс
хамааран өөр байна.
Тиймээс eternal wallet-г ашиглан eternal coin-р гүйлгээхийж байгаа
тохиолдолд eternal coin-ы үнэ цэнэ алдагдахгүй юм.
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（３)One touch гүйлгээ（Патент бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан）
Крипто валютыг ашиглан гадаад руу шилжүүлэг хийхийн тулд
шилжүүлж буй тал болон хүлээн авах тал нь хэтэвч нээж дараахь
дарааллын дагуу шилжүүлэг хийнэ.
Тухайн улсын валют
↓
Крипто валют худалдан авна
↓
Хүлээн авагчийн хэтэвч рүү шилжүүлнэ
↓
Крипто валютаа заран валют авна

Eternal wallet нь тухайн улсын фиат валютаас хүлээн авагчийн фиат
валют руу eternal coin-г дамжуулан сольж, мөн валлет руу нь нэг
товчоор буюу one touch-р явуулах боломжтой.
Тухайн улсын фиат валют
↓
Хүлээн авагчийн валлет хаяг,үнийн дүнг тохируулна
↓
Хүлээн авагчийн фиат валютаар илгээж дуусна.

Ийнхүү тухайн үед one touch–р шилжүүлэг хийх нь хялбар төдийгүй
валютын эрсдлийг хөнгөрүүлэх гэсэн давуу талтай юм.
（４）Хуваах функц（Патент авах）
Крипто валютаар төлбөр тооцоо хийх тохиолдолд, тухайн крипто
валютын ханш нь өндөр тохиолдолд санхүүгийн тооцоог хийхэд
түвэгтэй асуудал үүснэ.
Хэрэв 1 койн 100 мянган иений крипто валютаар 50 иений
бүтээгдэхүүн худалдаж авах үед хэдэн койноор авч байгаагаа
тооцоолох нь түвэгтэй байна.
Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд eternal coin нь койны үнэ хэт
үүссэн тохиолдолд койныг хуваадаг функц бий болгосон.
Жишээ нь eternal coin-г 10 дахин хуваасан үед хэрэглэгчийн эзэмших
eternal coin-ы тоо нь 10 дахин их болох бөгөөд,1 койны үнэ цэнэ нь 10
дахин бага болно.Тиймээс хэрэглэгчийн эзэмших eternal coin өснө
гэсэн үг биш юм.
*Хуваах тохиолдолд 30-с дээш хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.
*Одоогийн байдлаар хуваах төлөвлөгөө байхгүй.
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“E-look” апликешн
“Sharing business” нь шинэ бизнесийн загвар болон дэлхий даяар дэлгэрч
байгаа нь түрээслүүлэх үл хөдлөх хөрөнгөгүй,хувийн бизнес хийхийн
тулд машингүй хүн болгон хувиараа бизнес эрхлэх боломжийг бий
болгохоор e look апликешн-г гаргасан.
*Дэлгэрэнгүйг вебсайтаас үзнэ үү.
https://www.el-ook.com/s.php
*Уг апликешныг Японы албан ёсны арилжааны газар болох Eternal Live
ажиллуулдаг.

Eternal Project (Eternal төсөл)

Eternal coin болон Eternal wallet-г хурдацтайгаар дэлхийд дэлгэрүүлэх
нь зөвхөн бидний хүчин зүтгэлээс хамаарахгүй билээ.
Тиймээс бид гадаад улсын хүн хүч болон компани байггууллагын
тусламжтайгаар eternal coin болон eternal wallet-г дэлгэрүүлэх зорилгоор
Eternal Project-г эрхэлж байна.
Eternal Project гэдэг нь хувь хүн болон байгууллагууд өөрсдийн
туршлагатай салбарт дэд бүтцийг бий болгох санааг дэвшүүлэн eternal
coin-г хөлс болгож авах системтэй төсөл.
Саналын агуулгыг шүүж хөлсний хэмжээ (Eternal coin)-г тогтоохыг
одоогийн байдлаар Atom Solutions хийж байгаа бөгөөд цаашид Eternal
wallet-н хэрэглэгчийн саналаар шийдвэрлэхээр төлөвлөж байна.
*Дэлгэрэнгүйг вебсайтаас үзнэ үү.

Цаашид нэмэхээр төлөвлөж буй функцууд
Арилжааны функц EVOR (Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан байгаа)
Өнөөдөр бид гадаад шилжүүлэг болон валют арилжааны үйлчилгээг
дэлхийд хамгийн хямдаар үзүүлэхийн тулд бид доорхи бүтцийг бий
болгож байна. (8 сараас эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.)
≪ Одоо байгаа функцуудын засах асуудлууд ≫

Одоогийн Eternal Wallet(цаашид хэтэвч) –нд олон төрлийн валютаар
хөрвүүлэн шилжүүлэх one touch шилжүүлэг гэсэн функц байгаа.
Жишээ нь Японоос Филипин рүү шилжүүлэг хийх үед өөрийн хэтэвчинд
байгаа иенээр eternal coin (XEC)-г худалдан авч,дараа нь XEC-г Филипин
песо руу шилжүүлнэ.Дараагаар Филипинд амьдарч буй хүний хэтэвч рүү
Филипин песог шилжүүлэх юм.
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Wallet JP

Худалдан
авах

JPY

Wallet PH

Шилжүүлэх

Худалдах

XEC

PHP

PHP

「 Худалдан авах ・Худалдах ・Шилжүүлэх 」энэ гурван үе шатыг нэг дор
шийдэх боломжтой тул,энэ хялбар шийдэл нь “Hub” буюу дамжуулах
валют болгон ашиглах хэрэглэгч нэмэгдэж байна.
Гэвч үүнд сул тал бас бий. Энэ нь их хэмжээний мөнгө шилжүүлэх
тохиолдолд эцсийн дүн нь бага болох юм.

Худалдаж авсны дараа худалдах үйлдэл нь XEC-ийн зах зээлээс шууд
хамааралтай тул тухайн хэрэглэгчийн худалдан авах захиалга нь XEC-н
эрэлтийг ихэсгэж үнийг өсгөж, мөн өөрийн худалдах захиалгаар XEC-ийн
үнийг буурууах юм.
Тиймээс одоогийн one touch функц нь бага дүнтэй шилжүүлэгт
тохиромжтой боловч их дүнтэй шилжүүлэгт тохирохгүй юм.
≪ Гадаад валют хөрвүүлэх функц ≫

Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд TTM ханшаар хөрүүлэх боломжтой
системийг бий болгож байна.
TTM ханшаар хөрвүүлэх боломжтой болсон тохиолдолд дэлхийн хамгийн
хямд ханшаар гадаад валютыг солих боломжтой болно.
Гадаад шилжүүлэг хийх гэж байгаа хэрэглэгч нь хэтэвч дотроо шилжүүлэг
хийх гэж буй улсын валют руу хөрвүүлсний дараа шилжүүлэг
хийснээр дэлхийд хамгийн хямд шимтгэлтэйгээр гадаад шилжүүлэг хийх
боломжтой болно.

《Валют солих шимтгэл》

“Eternal wallet” –г ашиглан валют солисон тохиолдолд 0.5%-н шимтгэл
үүснэ.
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《Pool》
Хэрэглэгч “eternal wallet” -р дамжуулан валют солих үед солих гэж буй
валютын төрөл болон дүнг оруулснаар солих боломжтой болох бөгөөд энэ
нь хэрэглэгчийн хэрэглэж буй валютаар XEC-г худалдаж авсны дараа
зарж солиж байгаа тул Фиат валют А-с Фиат валют В рүү сольсон түүх нь:
• Фиат валют А-р XEC худалдаж авсан
• XEC-г зарж Фиат валют В-г авсангэж бичигдэнэ.
Мөн валют солих процесс нь арилжааны газрын самбарт биш “pool”
гэгдэх орчинд явагдана.
“Pool” дотор фиат валют байх бөгөөд хэрэглэгч фиат валют А-г Фиат валют
В-р солисноор Фиат валют А нь “Pool” -д орон Фиат валют В нь “Pool” -с
гарах юм.

Pool

Fiat currency A

Fiat currency B

user

Мэдээж Фиат валют А-г Фиат валют В-р солих нь их байвал “Pool” дэх Фиат
валют А ихсэж В нь багасах болно.

《XEC-н зээл》

“Pool” -г ашиглан валют солихын тулд XEC-г худалдан авч худалдах
шаардлагатай бөгөөд солих үед худалдан авч буй XEC нь бусад
хэрэглэгчийн зээлдсэн XEC байна.
Зээлдсэн XEC-д валют солиулсан хэрэглэгчийн шимтгэлийн нэг хэсэг нь
орж,сольж дууссаны дараа өөрийн хэтэвчинд орно.
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Fiat
Currency
A

Fiat
Currency
B

Exchange
XEC

XEC
+

XEC

α

*Зээлүүлэх XEC нь солиулах фиат валютын дүнтэй адил дүнтэй байна.
≪ XEC зээлийн шимтгэл хүлээн авах дараалал ≫

XEC-г зээлэх давуу тал нь валют арилжаанаас үүсэх шимтгэлийг авах юм.
Гэхдээ XEC зээлснээр шууд шимтгэл хүлээж авах бус,хамгийн түрүүнд
зээлсэн хэрэглэгчээс авахуулаад дараалалтайгаар явагдах юм.

Fiat Currency A

1саяиен
user A

100
XEC

XEC

1

10XEC

2

5XEC

3

20XEC

4

40XEC

5

100XEC

6

150XEC

7

30XEC
.

Fiat Currency B

500мянг
аниен
user A

100
XEC
+

α

user B
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《XEC зээлийн шимтгэл》

Eternal wallet нь улс бүрийн албан ёсны арилжааны газарт бүртгүүлэх
шаардлагатай бөгөөд үндсэндээ албан ёсны арилжааны газар байршдаг
улсад л байгуулах боломжтой юм.XEC-н зээлийн шимтгэл нь тухайн
улсын wallet буюу хэтэвчээс хамааран өөр байна.

《Хүлээн авах шимтгэлийн хөдөлгөөн》

XEC-г зээлсэн үеийн шимтгэл нь Pool доторхи Фиат валютын үлдэгдлээс
автоматаар тооцогдох бөгөөд.Pool доторхи фиат валютын үлдэгдэл бага
улсын арилжааны газрын хэтэвч нь илүү шимтгэлтэй байхаар
програмчлагдсан байна.

《Eternal coin-н үнийн ялгаа》

Улс бүрийн арилжааны газрын хэтэвчнээс хамааран шимтгэлийн
хэмжээнд ялгаа үүсэх учир XEC-н үнэ цэнэ мөн адил тухайн улсаас
хамааран өөр өөр байна гэсэн үг.
А улсын хэтэвчийн зээлийн шимтгэл нь 0.5% В улсын шимтгэл 0.2% байлаа
гэж бодоход,А улсын этэвчийн XEC илүү үнэ цэнэтэй болж таарах тул А
улсын арилжаанд XEC / A –н үнэ XEC / B-тэй харьцуулхад үнэтэй болно.
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XEC/Fiat currency A

XEC/Fiat currency B

Худалдан авах

Худалдах

Худалдах

105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87

Худалдан авах

105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87

《Arbitrage (Арбитрын гүйлгээ)》

XEC-н үнэ ялгаатай байх нь “Arbitrage”арбитрын гүйлгээ
хийх боломжтой гэсэн үг.
Fiat currency A

XEC

Fiat currency B

《 ” Pool” дэх үлдэгдлийг тохируулах 》

Өөрийн улсын Фиат валют руу буцаахгүй “Arbitrage” нь валютын
зөрүүний эрсдэлтэй тул арбитрын гүйлгээ хийх нь эцэсд нь өөрийн
улсын фиат валют руу буцаах шаардлагатай болно.
Өөрийн улсын фиат валют руу буцаана гэдэг нь “eternal wallet” -н валют
солих функц-г хэрэглэх шаардлагатай тул валют солихдоо Pool wallet-р
дамжуулах болно.
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Pool

Fiat currency A

Fiat currency B

user
“Pool” дэх фиат валютын үлдэгдлээс хамааран XEC зээлийн шимтгэл
хувирснаар валют тус бүрийн XEC-тэй харьцах үнэ өөрчлөгдөж арбитрын
гүйлгээний тохиолдол үүснэ.Pool дэх фиат валютын баланс нь
тохиромжтой түвшинд буцаж улс бүрийн арилжааны газрын хэтэвчний
XEC-н зээлийн шимтгэл нь эн тэнцүү байх болно.

《Pool дэх эх үүсвэр》

Pool-д эзэмших фиат валют нь eternal coin-г гаргаж буй Atom Solutions-с
улс бүрийн арилжааны газарт гаргаж өгөх юм.
Зээлээр гаргах XEC-н хэмжээ нь улс бүрийн арилжааны газар эн тэнцүү
байх бөгөөд,улс бүрийн арилжааны газраар дамжуулан XEC-г заран фиат
валют руу солин Pool рүү шилжүүлэх юм.
Pool-д эзэмшихийн тулд XEC-г зээлэх үед Atom Solutions-н вебсайтаар
30аас дээш хоногийн өмнө энэ тухай мэдэгдэх болно.

Atom Solutions-н зээлсэн XEC нь фиат валют болсоноор Pool доторхи фиат
валют багасаж зээлсэн үетэй харьцуулхад барьцааны үнэ цэнэ нь буурах
магадлалтай боловч,тухайн улсын pool дэх үлдэгдэл багасна гэдэг нь
бусад улсын арилжааны газрын pool дэх үлдэгдэл ихэснэ гэсэн үг юм.
Тиймээс Atom Solutions-н зээлсэн XEC-н барьцааны үнэ цэнэ нь Pool дэх
фиат валютын үлдэгдлийн нийлбэрээр тооцох тул барьцааны үнэ цэнэ
буурах эрсдэл нь хязгаарлагдмал байх юм.
Валютын эрсдлийн хувьд мөн адил улс бүрийн валют баланстайгаар
Pool-д орох тул эрсдэл харьцангуй бага байна.
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《Валютаар дамжуулан гадаад шилжүүлэг хийх хэрэглэгчийн давуу тал》
Уламжлалт аргаар хийгддэг гадаад шилжүүлгийн асуудал болох
шимтгэлийн зардал маш бага болно.
Мөн валютын авах зарах хоёрын хооронд ялгаа байхгүй тул дэлхийд
хамгийн хямдаар шилжүүлэг хийх боломжтой юм.
Шилжүүлгийн хугацааны хувьд хэтэвчээр дамжуулан P2P хэлбэрээр
үйлдэгдэх тул хэдхэн секунд зарцуулагдах тул валютын эрсдэл маш
бага байх нь томоохон давуу тал юм.
Дээр тайлбарчилсан Pool болон крипто валютын зээлийн хүү нь дэлхийд
анхдагч албан ёсны арилжааны газрын системээр Multi Currency Wallet
гэсэн онцлогоор Eternal Coin нь өнөөг хүртэл шийдэгдээгүй валют солих
болон гадаад шилжүүлгийн асуудлуудыг шийдвэрлэж чадсан.

Eternal coin-н гаргасан тоо болон агуулга

Eternal coin-н нийт гаргасан тоо 2 тербум ширхэг
Агуулга（2018 оны 6 сарын эцсээр）
Удирдлагын зардал 10 %
Pool wallet-д зориулалттай 20%
Eternal Project 20%
Зах зээлийн эргэлтэд 50%
Дээрх хувьд 1%-с дээш өөрчлөлт орсон тохиолдолд whitepaper болон
вебсайтаар дамжуулан мэдэгдэх болно.

Eternal Coin

Eternal coin-г гаргасан байгууллага : Atom Solutions Co.,Ltd.
Aлбан ёсны нэр : XEC（Eternal Coin）
Нийт гаргасан тоо ширхэг : 2 тербум ширхэг XEC
Шилжүүлгийн хурд : 0.5-3сек (Интернетийн хурднаас шалтгаалан үүнээс
удаан байх магадлалтай)
Шилжүүлгийн арга барил :Eternal wallet-г дамжуулсан P2P хэлбэр
Eternal Coin-г авах : Албан ёсны арилжааны газар болон хэрэглэгч
хоорондын арилжаа

Eternal coin арилжааны шимтгэл：Нэг удаагийн шилжүүлгээс 5 Япон
иентэй дүйцэхүйц XEC
Шилжүүлэг хийсний шимтгэл ноогдуулах:Бүх XEC-ийн арилжаа
шилжүүлгийн 50%-г эзэмшиж буй XEC-с хамааран ноогдуулна.
Ноогдуулах өдөр: Долоо хоног бүрийн лхагва гариг 12:00 цаг (Япон цагаар)
Арилжааны доод хэмжээ : 0.00001XEC
Арилжааны доод хэмжээ валютаар : 1 Япон иен, 1 Филипин песо, 1 Хонк
Конг Доллар, 1 ам.доллар , 1 Солонгос вон
Арилжаа хийх боломжтой цаг : 24 цаг 365 хоног
Арилжааны газар : Япон : Eternal Live, Филипин：Token Hub, Хонг Конг：
Eternal Hong Kong, Солонгос：Eternal Korea
Арилжааны боломжит валютууд： XEC / JPY・XEC / PHP・XEC / HKD・XEC
/ USD・XEC / KRW
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Бусад хүсэлт гаргасан патентүүд
《VR》
Цаашид,крипто валют төдийгүй VR ертөнц мөн адил хөгжих нь гарцаагүй
билээ.Ойрын ирээдүйд VR-р лайв концерт тоглолт хийгдэж,гэрээсээ
дэлхийгээр аялаж,тоглолт үзэж дуучны өнцөгөөс үзэгчдийг харах,галзуу
хулганад суух зэргүүдийг VR-р дамжуулан хийх боломжтой болно.
Энэ үед дэлхий даяар VR ашиглан стрийм,лайв хийх хүмүүс нэмэгдэх нь
гарцаагүй.Өнөөдрийг хүртэл хөгжилтэй оронд боломжтой гарааны
бизнесийн боломжууд их байсан боловч,VR-н хувьд улс орон харгалзахгүй
амазон,элсэн цөл,аурора гэх зэрэг аялаад очиход тийм ч амаргүй
газруудын хувьд бизнесийн боломж болно.

Шууд дамжуулалтад гарах асуудал нь төлбөрийн систем юм.Хил дамжсан
VR дүрс дамжуулагч руу бага хэмжээний дүнтэй гадаад шилжүүлэг хийх
нь бодит бус тул төлбөр хийхдээ цахим мөнгө болон пойнт оноо,крипто
валютаар шилжүүлэг хийх болно.

Atom Solutions-н хувьд ондоо багтаагаад VR-н шууд дамжуулах апликешн
бүтээхээр ажиллаж байна.
*Mөн үүнтэй зэрэгцүүлэн шууд дамжуулагч руу цахим мөнгө болон
крипто валютаар шилжүүлэг хийх патентын хүсэлтийг гаргасан байна.

《Пойнт》

Хэтэвч дотор олон төрлийн пойнт карт,бонус картыг нэгтгээд гар утасдаа
хадгалвал илүү амар бөгөөд хялбар гэсэн санаанаас апликешн бүтээх
ажилдаа орсон.
Апликешны онцлогийг апликешныг идэвхжүүлэх үед зэрэг танилцуулах
болно.
*Atom Solutions нь олон төрлийн бонус картыг нэг дор хадгалах,эрхэлж
буй компани нь өөрсдөө апликешн дотроо пойнтоо гаргах системийн
патентыг авах хүсэлт гаргасан.

Төгсгөл

Бид цаашид дэлхий даяар үйлчилгээ болон бодит зүйлс нь нийлж
хосолсноор нэмэх өртөг,үнэ цэнэ,хэрэглээ нь хялбар болно гэж бодож
байна.
Энэ нь крипто валют+гадаад шилжүүлэг+цахим мөнгө,VR+бага хэмжээний
хандив+шууд дамжуулалт,пойнт бонус+IOU+мөнгө солих+зар
сурталчилгаа гэх зэрэг ертөнц байх юм.
Atom Solutions нь Финтек компаний хувьд крипто валют eternal coin болон
Eternal wallet-н санааг дэлхий даяар өргөжин дэвшин,хэрэглээнд
суурилсан крипто валютыг бий болгохын тулд ажиллах болно.
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