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A  tecnologia  de  criptografia  é  atualmente  vista  como  a  força  oposta  ao  setor  bancário  e  à  moeda  emitida  pelo  

governo.  Cada  país  tem  uma  visão  diferente  da  criptografia,  o  que  leva  a  inconsistência  nos  procedimentos  

dos  ativos  digitais  e  funções  limitadas.  A  tecnologia  de  criptografia  é  amplamente  popular,  especialmente  

entre  a  geração  do  milênio  e  a  comunidade  empresarial  que  se  sente  confortável  com  P2P,  transparência,  

privacidade,  eficiência  e  flexibilidade.  No  entanto,  o  brilho  da  tecnologia  criptográfica  não  foi  implementado  

adequadamente  no  sistema  monetário  existente.  Blockchain  e  a  tecnologia  criptográfica  estão  enfrentando  

inúmeros  problemas,  pois  a  implementação  atual  carece  de  conformidade,  impostos,  registro,  segurança  e  

razões  sistêmicas  para  a  economia.

Com  todos  os  problemas  das  criptomoedas,  a  Trustlane  LLC  realizou  uma  pesquisa  aprofundada  desde  

outubro  de  2021,  concentrando-se  em  pontos  críticos,  como  a  demanda  pela  capacidade  de  tecnologia  mais  

recente,  rede  do  sistema  monetário,  tempo  e  processo  de  transação,  tokennomics,  segurança  de  ativos  

digitais  e  legal  e  regulamentar .  Além  disso,  a  pesquisa  foi  realizada  para  criar  um  ecossistema  de  comunidade  

criptográfica,  aproveitando  a  ordem  financeira  existente.  A  Trustlane  LLC  desenvolve  uma  plataforma  DBFI  

(banca,  finanças  e  investimentos  descentralizada)  baseada  em  blockchain  híbrida  com  base  em  resultados  

de  pesquisa  suficientes.  O  objetivo  da  plataforma  DBFI  é  funcionar  como  uma  ponte  entre  as  economias  

cripto  e  fiduciária.  O  DBFI  também  está  sendo  preparado  como  uma  plataforma  pública  que  fornece  aplicativos  

utilizando  tecnologia  de  contrato  inteligente  e  CBDC  (Central  Bank  Digital  Coin)  como  acesso  a  uma  transação  

comercial  (B2B),  setor  financeiro  e  investimento.

DBFI  Token-ERC20

Pesquisa  e  Desenvolvimento  da  Trustlane  LLC

Desafios  criptográficos

Os  tokens  DBFI  representam  o  compromisso  da  Trustlane  com  o  desenvolvimento  de  aplicativos  e  tecnologias  

DBFI.  Os  tokens  baseados  em  ERC-20  também  permitem  que  os  setores  público,  empresarial  e  financeiro  

participem  da  expansão  do  ecossistema.  DBFI  tem  uma  oferta  total  de  99.999.999,  e  as  seguintes  despesas  

orçamentárias  estão  previstas:

Resumo  do  whitepaper  do  DBFI
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● 30% em vendas, marketing e programas de parceria

● 40% em desenvolvimento de aplicativos, tecnologia e ecossistema

● 15% sobre remuneração para a equipe fundadora da DBFI

● 10% nos custos operacionais do projeto

● 5% sobre a reserva de contingência

Os participantes podem baixar o extrato de auditoria orçamentária legalizado do contador, que está disponível
trimestralmente no portal da conta do participante.
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Os  tokens  DBFI  podem  ser  armazenados  usando  carteiras  digitais  de  terceiros,  carteiras  de  hardware  ou  armazenamento  

frio.  Uma  das  carteiras  digitais  gratuitas  mais  populares  é  a  "Metamask".  Esta  carteira  está  disponível  gratuitamente  

para  download  em  iOS  e  Android.  Uma  conta  temporária  está  disponível  para  armazenar  tokens  que  não  foram  

transferidos.  Os  tokens  de  todos  os  participantes  serão  transferidos  automaticamente  após  o  término  do  período  de  bloqueio.

Funções  e  Uso  de  Tokens  DBFI

Oferta  e  Demanda  de  Token  DBFI

Oferta  inicial  de  token  DBFI

A  Trustlane  desenvolve  um  protocolo  blockchain  híbrido  para  operar  um  sistema  de  transação  baseado  em  criptografia.

Os  tokens  DBFI  são  um  suprimento  fixo,  dinâmico  em  valor  e  precificado  sistematicamente  no  lançamento.  Estima-se  

que  o  token  será  desembolsado  oficialmente  dentro  de  6  meses  após  ser  negociado  em  uma  bolsa  pública.  O  token  

DBFI  funciona  como  um  meio  de  troca  e  meio  legal  de  pagamento  dentro  do  ecossistema  Trustlane.

A  fase  de  "queimar"  para  tokens  DBFI  é  programada  sistematicamente  toda  vez  que  o  token  é  usado  para  pagamentos  

no  ecossistema  Trustlane.  "Queimar"  é  uma  forma  de  deflação,  pois  reduz  a  oferta  circulante  de  tokens.  Uma  

abordagem  de  equilíbrio  de  circulação  é  adotada  para  garantir  que  quaisquer  tokens  recebidos  como  pagamentos  de  

plataforma  não  sejam  devolvidos.  A  fase  de  "queimadura"  é  automatizada  e  gerida  por  um  terceiro  credível,  transparente  

e  documentado.

Os  tokens  DBFI  são  emitidos  como  um  compromisso  com  o  desenvolvimento  de  protocolos  de  rede  econômica  para  a  

comunidade  empresarial,  instituições  financeiras,  empresas  de  investimento  e  transações  individuais.

Ofertas  de  pré-venda  e  token  público  devem  preencher  dados  pessoais  e  preencher  um  formulário  de  inscrição  

(Formulário  de  Lista  Branca).  Os  participantes  serão  contatados  após  serem  aprovados  pela  seção  de  oferta  de  token  

DBFI.  São  exigidos  comprovantes  de  identidade  e  residência  aos  participantes  das  ofertas  iniciais  e  públicas.

A  blockchain  híbrida  possui  vantagens  e  recursos  apropriados  para  integração  em  todos  os  setores  da  economia  

baseada  em  cripto.  A  blockchain  híbrida  gerencia  plataformas  de  blockchain  privadas  para  verificação  de  transações  

da  blockchain  pública.

Observação:  a  rede  blockchain  híbrida  fornece  uma  solução  muito  mais  segura  para  os  usuários

Retirada  do  Token  DBFI

Resumo  do  Projeto  Blockchain

Machine Translated by Google



Resumo  do  whitepaper  do  DBFI

Trustlane  oferece  uma  solução  interessante  para  o  problema  de  combinar  confirmação,  comunicação,  transação,  

acessibilidade  e  segurança.  Os  registros  podem  ser  armazenados  com  segurança,  usando  criptografia  de  ponta  a  

ponta,  autenticados  publicamente,  referenciados  e  documentados,  para  que  os  dados  da  transação  sejam  

confirmados  como  uma  confirmação  confiável.  DBFI  é  um  projeto  de  sistema  de  transações  criptográficas  para  acomodar

Os  contratos  inteligentes  controlam  o  acesso  dentro  do  ecossistema  Trustlane  para  coordenar  a  lógica  de  

solicitação  e  contrato,  validar  cada  transação,  confirmar  e  enviar  mensagens  seguras.  Ao  usar  o  "DBFI  Application  

Portal",  os  participantes  podem  participar  de  transações  comerciais,  financeiras  e  de  mensagens  seguras  sem  

intervenção  ou  validação  de  qualquer  parte,  exceto  a  pedido  dos  reguladores.

Taxa  de  rede  (taxa  de  gás)

A  blockchain  DBFI  opera  com  uma  taxa  de  acesso  que  é  atribuída  periodicamente  aos  usuários  que  acessam  

aplicativos  na  plataforma  DBFI.  As  taxas  de  transação  sob  demanda  são  cobradas  dos  usuários  B2B  e  são  

baseadas  em  percentuais  para  transações  do  setor  financeiro.

A  plataforma  DBFI  está  equipada  com  os  aplicativos  necessários  para  executar  as  funções  do  token  DBFI  de  seus  

participantes.

Os  principais  aplicativos  do  ecossistema  DBFI  só  podem  ser  acessados  por  detentores  de  tokens  DBFI  com  

carteiras  criptográficas  previamente  registradas.  A  Trustlane  também  construirá  uma  rede  de  trocas  internas  e  

públicas  para  dar  suporte  a  outra  liquidez  criptográfica,  como  Bitcoin,  Ethereum,  etc.

A  rede  blockchain  DBFI  opera  sem  taxas  de  gás,  ao  contrário  da  maioria  dos  blockchains  existentes.  A  ausência  

de  taxas  de  gás  distingue  a  rede  blockchain  DBFI  de  outras  blockchains  públicas.

Aplicativo  de  suporte  da  plataforma  DBFI

Sobre  o  Projeto  Trustlane

DBFI  significa  "Investimento  Financeiro  Bancário  Descentralizado"  e  atua  principalmente  como  um  intermediário  

e  gerenciamento  de  transações  nos  setores  bancário,  financeiro  e  de  investimento.

O  principal  objetivo  do  projeto  Trustlane  é  construir  um  ecossistema  único  em  criptomoedas  sem  competir  com  

dinheiro  fiduciário  e  bancos  tradicionais.  O  projeto  DBFI  tem  a  visão  de  construir  um  forte  ecossistema  fundado  

por  uma  subsidiária  da  PT  IDFC  International,  a  saber,  "Trustlane  LLC".  Enquanto  uma  empresa  licenciada  realiza  

esta  atividade,  a  Trustlane  LLC  coopera  com  parceiros  estratégicos  com  experiência  em  finanças  e  tecnologia  da  

informação,  nomeadamente  a  Eastern  Trust  Singapore  (fundada  em  2010).  Além  disso,  possui  parceiros  

estratégicos  como  a  Blackmaria  Pty  Ltd,  da  Austrália,  e  a  PT.

Mandiri  Citikom  Indonésia.  A  Trustlane  é  auxiliada  por  uma  equipe  e  parceiros  com  experiência  em  tecnologia  e  

no  setor  financeiro.

Os  participantes  do  ecossistema  controlam  totalmente  a  plataforma  DBFI  acessando  o  "DBFI  Application  Portal".

Trustlane  Crypto  banking  gerencia  ativos  digitais  de  acordo  com  os  padrões  bancários,  como  Bitcoin,  stablecoins,  

CBDC  e  outros.  A  aplicação  básica  desta  Plataforma  funcionará  como  um  serviço  de  gestão  de  ativos  digitais,  

tendo  os  consumidores  acesso  a  diversos  ativos  digitais.  A  Trustlane  permitirá  que  seus  membros  assumam  

posições  altamente  alavancadas  com  diferentes  políticas  de  oferta  de  liquidez.
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as  instituições  podem  se  comunicar,  ser  descentralizadas,  de  baixo  custo  e  seguras.  Além  disso,  o  OSM  pode  ser  usado  

como  uma  tecnologia  de  comunicação  entre  agências  governamentais,  militares  e  civis.  OSM  é  uma  evolução  em  uma  rede  

de  transações  e  comunicação  para  todos  os  setores  que  utilizam  um  identificador  criptográfico  único  como  ponte  entre  as  

atividades  contratuais  das  partes.

P2P  e  B2B.  Esta  Plataforma  automatiza  as  atividades  de  transação  de  seus  participantes.  A  plataforma  DBFI  é  acessível  

para  as  partes  interessadas  DBFI  usando  a  chave  pública  como  identificação  da  comunidade.  Ao  possuir  o  token  DBFI  e  a  

stablecoin  DBFI,  os  usuários  finais  podem  acessar  aplicativos  como  DEFI  (Finanças  Descentralizadas),  negociação,  

transações  B2B,  comunicação  e  confirmação  entre  instituições.

A  DBFI  desenvolve  uma  blockchain  híbrida,  uma  tecnologia  única  que  combina  componentes  de  blockchains  públicos  e  

privados.  Com  a  tecnologia  híbrida,  qualquer  ataque  externo  pode  atingir  apenas  50%  da  rede  de  nodos  DBFI.  Os  nós  são  

um  componente  crítico  da  rede  blockchain  DBFI,  representando  um  livro-razão  descentralizado  que  rastreia  transações  

criptográficas.  O  blockchain  DBFI  consiste  em  nós  e  participantes  da  rede  para  validar  e  transmitir  transações  no  envio  de  

informações.  DBFI  Node  Infrastructure  suporta  vários  sistemas  operacionais  (SO),  como  distribuição  Windows  (7,8,10),  

distribuição  Linux  incluindo  Ubuntu,  Debian,  Mac  OS,  etc.  Os  nós  DBFI  são  desenvolvidos  com  conectividade  de  nível  

bancário  para  configurar  contratos  inteligentes,  enviar /receber  transações  e  solicitar  dados  do  blockchain.  Node  usa  APIs  

como  JSON-RPC,  REST  e  Websockets.

Resumo  Técnico  do  Aspecto  DBFI

•  Comunicação

Tecnologia  da  Plataforma  DBFI

Contratos  Inteligentes  DBFI

O  ecossistema  DBFI  executa  funções  de  ativos  digitais  com  base  em  contratos  inteligentes  programados  para  realizar  

ordens  de  transação  nas  áreas  de  bancos,  finanças  e  investimentos.  As  stablecoins  são  emitidas  especificamente  para  

transações  a  pedido  dos  participantes  do  ecossistema.  A  Via  Confiável

DBFI  depende  de  contratos  inteligentes  para  governar  um  ecossistema  complexo  que  inclui;  identidade  criptográfica,  

recursos  de  automação,  contratos  subjacentes,  carimbos  de  data/hora  e  assim  por  diante.  O  projeto  DBFI  é  baseado  em  3  

pilares,  a  saber:

A  Trustlane  também  desenvolve  "Contratos  inteligentes  abertos  (OSM)",  que  são  programas  armazenados  em  um  blockchain  

definido  por  grupos  e  consórcios  na  plataforma  DBFI.  OSM  pode  automatizar  a  implementação  de  contratos  em  sistemas  

financeiros,  bancários  e  business-to-business  (B2B).  O  OSM  também  pode  ser  programado  para  a  entrega  segura  de  

mensagens,  correspondentes  e  contas  virtuais  seguras  dentro/entre  instituições  financeiras  sem  a  necessidade  de  

intermediários.  Financeiro
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O  que  é  CBDC?

A  stablecoin  pode  ser  usada  como  intermediária  para  os  compromissos  dos  participantes  no  ecossistema  Trustlane.  As  

stablecoins  podem  posteriormente  ser  alocadas  para  taxas  de  transmissão  e  acesso  para  substituir  o  suprimento  limitado  de  

tokens  DBFI.  A  estabilidade  das  stablecoins  é  garantida  pela  colocação  de  dinheiro  fiduciário  depositado  em  bancos  

custodiantes.  Algumas  das  características  das  stablecoins  incluem;  utilitários,  tokens,  acesso,  ativos,  investimentos  e  

ferramentas  de  negócios.

A  Plataforma  DBFI  é  uma  plataforma  de  automação  de  transações  utilizando  tecnologia  criptográfica  que  é  operada  por  

meio  de  aplicativos  de  interface  (Dapps).  Os  Dapps  realizam  comunicações,  mensagens  e  transações  ponto  a  ponto  em  

uma  rede  Blockchain  segura.

A  primeira  fase  do  desenvolvimento  de  aplicativos  DBFI  inclui:

Etapas  de  implementação  do  projeto  DBFI:

A  implementação  do  projeto  DBFI  é  dividida  em  3  etapas:

A  equipe  de  desenvolvimento  DBFI  consiste  em  especialistas  em  Programação  Trustline  e  freelancers  contratados  em  todo  

o  mundo.  A  equipe  de  desenvolvimento  do  DBFI  prevê  a  conclusão  do  projeto  dentro  de  3  a  5  anos  para  que  o  ecossistema  

funcione  plenamente.

Plano  de  Expansão  do  Projeto  DBFI:

A  plataforma  DBFI  também  pode  ser  usada  como  uma  ponte  entre  moedas  fiduciárias  e  CBDC  em  todos  os  bancos  centrais  

do  mundo.

O  planejamento  da  tecnologia  de  hardware  inclui:

Machine Translated by Google

Fase 3 – Open Smart Contract – Projeto de tokenização B2B/institucional.

• Desenvolvimento de Data Centers de energia verde localizados em vários locais

• Desenvolvimento de rede privada via conexão via satélite

• Cloud API center para integração de terceiros

• Gerenciamento de ativos e portfólio digital, liquidação e troca de transações.

• Plataforma B2B, Sistema de Automação Financeira, Gestão de Investimentos.

• Crypto-ID, Smart Contract, Secure Messaging, KYC Database, etc.

Estágio 1 - Desenvolvimento de blockchain híbrido

Fase 2 - Plataformas da cadeia de suprimentos (B2B)
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Lista  de  Roteiro:  Marcado  em  Verde  foi  concluído.

Uma  moeda  digital  do  banco  central  (CDBC)  é  um  token  digital,  semelhante  à  criptomoeda,  uma  emissão  do  banco  

central.  Eles  estão  atrelados  ao  valor  da  moeda  fiduciária  do  país  e  são  totalmente  suportados  pelo  governo.

De  acordo  com  o  Fundo  Monetário  Internacional,  é  mais  econômico  com  o  CDBC  do  que  com  a  moeda  fiduciária  

física  devido  às  baixas  taxas  de  transação.  A  existência  de  um  CBDC  oferece  os  seguintes  benefícios:

Etapas  do  Roteiro  do  Projeto  DBFI:

O  projeto  DBFI  começou  em  outubro  de  2021  após  realizar  uma  extensa  pesquisa.  O  Roteiro  DBFI  é  baseado  nos  

seguintes  conceitos:  Recursos  Humanos  Adequados,  Pontualidade,  Potencial  de  Mercado,  Liquidez  do  Token  

DBFI,  Economia  Token  (ROI),  Oportunidades  de  Expansão,  Continuidade  do  Projeto  e  Impacto  Econômico  Positivo.
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✓ Pesquisa e desenvolvimento do Plano de Projeto

✓ Planejamento do ecossistema

✓ Trabalho Básico e Administração

✓ Projeto de sistema e wireframe

✓ Obtenção de licenças de atividade criptográfica

✓ Desenvolvimento de Token DBFI

✓ Desenvolvimento do portal ICO

✓ Preparação da oferta inicial (Pré-ICO)

✓ Lançamento oficial do projeto Trustlane

✓ Oferta pública de tokens DBFI (ICO

✓ Desenvolvimento do projeto final

✓ Lançamento inicial do aplicativo BETA

✓ Lançamento da troca criptográfica interna/externa

✓ Registro de Tokens para reguladores

✓ Negociação pública de tokens nas principais bolsas

✓ Implementação de todos os planos de projeto DBFI

● Pagamentos mais eficientes e seguros

● Permite que os consumidores usem os bancos centrais diretamente

● Eliminar o risco de colapso do banco comercial

● Fácil de rastrear
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Capital  Máximo  -  Hardcap:  USD  $  75.000.000

Resumo  do  token

A  oferta  de  token  DBFI  baseada  em  ERC-20  permite  a  participação  dos  setores  público,  empresarial  e  financeiro.  O  token  

DBFI  ERC-20  serve  como  meio  de  troca  e  moeda  legal  no  ecossistema  Trustlane.  A  Trustlane  LLC  está  pronta  para  apresentar  

o  DBFI  construído  na  blockchain  Ethereum  ERC20  para  investidores  e  entusiastas  de  criptomoedas.

Fornecimento  total:  99.999.999

As  etapas  da  oferta  pública  de  token  DBFI  (ICO)  são  as  mesmas,  com  preços  de  oferta  diferentes.  Os  preços  das  ofertas  

públicas  estão  disponíveis  no  portal  de  compra  de  tokens  DBFI.  O  produto  das  vendas  na  fase  pré-ICO  será  usado  para  

financiar  a  fase  ICO.

Plano  de  oferta  de  token  DBFI:

:  Valor  Dinâmico

Oferta  inicial  de  moedas  -  ICO

Modelo  de  preços

Os  estágios  Pré-ICO  do  token  DBFI  são  os  seguintes:

:  $  1,00  -  Estágio  1:  Preço  de  token  de  1.000.000  -  Estágio  2:  

Preço  de  token  de  5.000.000:  TBA  -  Estágio  3:  Preço  de  token  de  

10.000.000:  TBA

:  Fornecimento  EstáticoModelo  de  Fornecimento

A  oferta  inicial  (pré-ico)  é  quando  os  tokens  são  oferecidos  antes  do  lançamento  público.  Isso  permite  que  os  investidores  

comprem  moedas/tokens  antes  do  início  da  oferta  pública  (ICO).  A  fase  pré-ICO  é  encerrada  quando  todos  os  tokens  são  

totalmente  vendidos.  Os  compradores-alvo  da  fase  pré-ICO  são  investidores  de  empresas  e  instituições  financeiras.  Os  tokens  

adquiridos  por  meio  do  pré-ICO  podem  ser  armazenados  no  portal  Trustlane  e  podem  ser  transferidos  após  o  término  do  

período  de  bloqueio  de  token.  A  Trustlane  oferece  tokens  pré-ico  em  três  (3)  estágios  de  oferta  com  preços  de  tokens  diferentes/

revisados  em  cada  estágio.

Número  de  casas  decimais:  18

Oferta  Inicial  -  Pré-ICO

:  DBFI

Política  de  Reembolso  –  30  dias  após  o  fechamento  do  último  ICO  

sujeito  a  um  valor  abaixo  do  mínimo  soft  cap.

Código  do  token

Capital  Mínimo  –  Softcap:  USD  $  1.000.000
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-  Fase  1:  10.000.000  Preço  de  Token:  TBA

-  Estágio  3:  25.000.000  de  preço  de  token:  sob  demanda

-  Os  pagamentos  aceitos  são  Bitcoin,  Ethereum,  Moeda  Fiat  e  cartões.

-  Fase  2:  Preço  de  token  de  25.000.000:  sob  demanda

As  etapas  da  oferta  pública  (ICO)  do  token  DBFI  são  as  seguintes:

-  O  preço  estimado  do  token  após  a  listagem  pode  chegar  a  US$  10,00

-  Os  participantes  pré-ICO  e  ICO  preenchem  o  formulário  de  lista  branca  -  

Os  participantes  serão  contatados  via  e-mail  ou  telefone  para  assinar  um  contrato  de  compra  -  

Pagamento  feito  apenas  através  do  Portal  de  compra  de  token  DBFI.

*

valor  de  token  DBFI  assumido  com  base  na  alta  demanda  no  momento  da  negociação.

-  A  compra  mínima  dos  participantes  da  ICO  é  de  10  tokens  -  A  

compra  máxima  para  uma  conta  é  de  10.000  tokens  -  Para  compras  

acima  de  10.000  tokens,  são  necessários  documentos  adicionais.

Termos  de  inclusão  pré-ICO  e  ICO:

Isenção  de  

responsabilidade:  o  documento  oficial  do  DBFI  é  publicado  apenas  para  fins  de  orientação  e  informação.  Os  participantes  

devem  estar  totalmente  cientes  dos  vários  riscos  envolvidos  na  compra  de  tokens  criptográficos,  incluindo,  entre  outros,  

questões  de  segurança,  volatilidade  do  mercado  e  incerteza  regulatória.  A  oferta  de  token  DBFI  não  está  disponível  em  

países  onde  as  transações  criptográficas  não  são  permitidas.  Os  participantes  são  incentivados  a  estudar  os  regulamentos  

de  criptografia  em  suas  respectivas  jurisdições.  Este  whitepaper  não  é  uma  oferta  de  investimento  e  solicitação  a  ninguém.  

DBFI  não  é  um  produto  de  valores  mobiliários  protegido  por  leis  de  valores  mobiliários  e  não  é  designado  como  um  

produto  de  valores  mobiliários.

*

-  A  compra  mínima  de  participantes  Pré-ICO  é  de  1000  tokens.
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E-mail:  hello@trustlane.llc

Parceiros  estratégicos :

-  Câmbio  de  Criptomoedas

-  Crypto  banking  e  investimento

Contato :

A  Trustlane  LLC  é  uma  empresa  de  criptografia  licenciada  para  as  seguintes  atividades:

-  moedas  criptográficas

Sobre  a  Trustlane:

-  Armazenamento  de  criptografia

PT  IDFC  International  
District  8,  Level  6/F  
Treasury  Tower,  SCBD  
Jacarta.

Trustlane  LLC

info@idfc.international

Zona  Franca

Nº  interno  1B-7T/469,  
Poti,  4400  Geórgia
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