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Nghiên  cứu  &  Phát  triển  của  Trustlane  LLC

Thách  thức  về  tiền  điện  tử

Mã  thông  báo  DBFI  thể  hiện  cam  kết  của  Trustlane  trong  việc  phát  triển  các  ứng  dụng  và  công  nghệ  DBFI.  Mã  
thông  báo  dựa  trên  ERC-20  cũng  cho  phép  các  khu  vực  công  cộng,  doanh  nghiệp  và  tài  chính  tham  gia  vào  việc  
mở  rộng  hệ  sinh  thái.  DBFI  có  tổng  nguồn  cung  cấp  là  99.999.999  và  các  chi  phí  ngân  sách  sau  được  lên  kế  
hoạch:

Với  tất  cả  các  vấn  đề  của  tiền  điện  tử,  Trustlane  LLC  đã  tiến  hành  nghiên  cứu  chuyên  sâu  kể  từ  tháng  10  năm  
2021  bằng  cách  tập  trung  vào  các  điểm  quan  trọng  như  nhu  cầu  về  khả  năng  công  nghệ  mới  nhất,  mạng  hệ  thống  
tiền  tệ,  thời  gian  và  quy  trình  giao  dịch,  mã  thông  báo,  bảo  mật  tài  sản  kỹ  thuật  số  cũng  như  quy  định  và  
pháp  lý .  Ngoài  ra,  nghiên  cứu  được  thực  hiện  để  tạo  ra  một  hệ  sinh  thái  cộng  đồng  tiền  điện  tử  trong  khi  

tận  dụng  trật  tự  tài  chính  hiện  có.  Trustlane  LLC  phát  triển  một  nền  tảng  DBFI  (Ngân  hàng,  Tài  chính  và  Đầu  
tư  phi  tập  trung)  dựa  trên  chuỗi  khối  lai  dựa  trên  các  kết  quả  nghiên  cứu  đầy  đủ.  Mục  đích  của  nền  tảng  
DBFI  là  hoạt  động  như  một  cầu  nối  giữa  nền  kinh  tế  tiền  điện  tử  và  tiền  pháp  định.  DBFI  cũng  đang  được  chuẩn  
bị  như  một  nền  tảng  công  cộng  cung  cấp  các  ứng  dụng  sử  dụng  công  nghệ  hợp  đồng  thông  minh  và  CBDC  (Đồng  
tiền  kỹ  thuật  số  của  Ngân  hàng  Trung  ương)  để  truy  cập  vào  giao  dịch  kinh  doanh  (B2B),  lĩnh  vực  tài  chính  

và  đầu  tư.

Công  nghệ  tiền  điện  tử  hiện  được  coi  là  lực  lượng  đối  lập  với  ngành  ngân  hàng  và  tiền  tệ  do  chính  phủ  phát  
hành.  Mỗi  quốc  gia  có  quan  điểm  khác  nhau  về  tiền  điện  tử,  dẫn  đến  sự  không  nhất  quán  trong  các  thủ  tục  và  

chức  năng  hạn  chế  của  tài  sản  kỹ  thuật  số.  Công  nghệ  tiền  điện  tử  phổ  biến  rộng  rãi,  đặc  biệt  là  với  thế  hệ  
thiên  niên  kỷ  và  cộng  đồng  doanh  nghiệp  thoải  mái  với  P2P,  tính  minh  bạch,  quyền  riêng  tư,  hiệu  quả  và  tính  
linh  hoạt.  Tuy  nhiên,  sự  xuất  sắc  của  công  nghệ  tiền  điện  tử  đã  không  được  triển  khai  đúng  cách  trong  hệ  
thống  tiền  tệ  hiện  tại.  Công  nghệ  chuỗi  khối  và  tiền  điện  tử  đang  đối  mặt  với  nhiều  vấn  đề  do  việc  triển  

khai  hiện  tại  thiếu  tính  tuân  thủ,  thuế,  hồ  sơ,  an  toàn  và  lý  do  hệ  thống  cho  nền  kinh  tế.

Mã  thông  báo  DBFI-ERC20

Tóm  tắt  Sách  trắng  DBFI
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● 30% cho các chương trình bán hàng, tiếp thị và hợp tác

● 40% cho phát triển ứng dụng, công nghệ và hệ sinh thái
● 15% thù lao cho nhóm sáng lập DBFI

● 10% trên chi phí vận hành dự án
● 5% trên khoản dự phòng

Người tham gia có thể tải xuống báo cáo kiểm toán ngân sách hợp pháp hóa của kế toán, có sẵn
trên cổng tài khoản của người tham gia mỗi quý.



Tóm  tắt  Sách  trắng  DBFI

Chức  năng  và  sử  dụng  mã  thông  báo  DBFI

Rút  mã  thông  báo  DBFI

Tóm  tắt  dự  án  chuỗi  khối

Trustlane  phát  triển  một  giao  thức  chuỗi  khối  lai  để  vận  hành  hệ  thống  giao  dịch  dựa  trên  tiền  điện  tử.

Giai  đoạn  "đốt"  mã  thông  báo  DBFI  được  lập  trình  một  cách  có  hệ  thống  mỗi  khi  mã  thông  báo  được  sử  dụng  để  thanh  

toán  trong  hệ  sinh  thái  Trustlane.  "Đốt"  là  một  cách  giảm  phát  vì  nó  làm  giảm  nguồn  cung  cấp  mã  thông  báo  đang  lưu  

hành.  Phương  pháp  cân  bằng  lưu  thông  được  áp  dụng  để  đảm  bảo  bất  kỳ  mã  thông  báo  nào  nhận  được  khi  thanh  toán  nền  

tảng  không  được  lưu  chuyển  trở  lại.  Giai  đoạn  "đốt  cháy"  được  tự  động  hóa  và  quản  lý  bởi  một  bên  thứ  ba  đáng  tin  

cậy,  minh  bạch  và  được  ghi  lại.

Lưu  ý:  Mạng  blockchain  lai  cung  cấp  giải  pháp  an  toàn  hơn  nhiều  cho  người  dùng

Các  dịch  vụ  bán  trước  và  mã  thông  báo  công  khai  phải  hoàn  thành  dữ  liệu  cá  nhân  và  điền  vào  biểu  mẫu  đăng  ký  (Biểu  

mẫu  danh  sách  trắng).  Những  người  tham  gia  sẽ  được  liên  hệ  sau  khi  được  phần  cung  cấp  mã  thông  báo  DBFI  chấp  thuận.  

Bằng  chứng  về  danh  tính  và  nơi  cư  trú  là  bắt  buộc  đối  với  những  người  tham  gia  đợt  chào  bán  ban  đầu  và  chào  bán  

công  khai.

Chuỗi  khối  lai  có  các  ưu  điểm  và  tính  năng  phù  hợp  để  tích  hợp  trong  tất  cả  các  lĩnh  vực  của  nền  kinh  tế  dựa  trên  

tiền  điện  tử.  Chuỗi  khối  lai  quản  lý  các  nền  tảng  chuỗi  khối  riêng  để  xác  minh  giao  dịch  từ  chuỗi  khối  công  khai.

Cung  và  cầu  mã  thông  báo  DBFI

Cung  cấp  mã  thông  báo  DBFI  ban  đầu

Mã  thông  báo  DBFI  là  nguồn  cung  cấp  cố  định,  có  giá  trị  động  và  được  định  giá  một  cách  có  hệ  thống  khi  khởi  chạy.  

Ước  tính  mã  thông  báo  sẽ  được  giải  ngân  chính  thức  trong  vòng  6  tháng  sau  khi  được  giao  dịch  trên  sàn  giao  dịch  

công  khai.  Mã  thông  báo  DBFI  hoạt  động  như  một  phương  tiện  trao  đổi  và  phương  tiện  thanh  toán  hợp  pháp  trong  hệ  

sinh  thái  Trustlane.

Mã  thông  báo  DBFI  được  phát  hành  như  một  cam  kết  phát  triển  các  giao  thức  mạng  kinh  tế  cho  cộng  đồng  doanh  nghiệp,  

tổ  chức  tài  chính,  công  ty  đầu  tư  và  giao  dịch  cá  nhân.

Mã  thông  báo  DBFI  có  thể  được  lưu  trữ  bằng  ví  kỹ  thuật  số,  ví  phần  cứng  hoặc  kho  lạnh  của  bên  thứ  ba.  Một  trong  

những  ví  kỹ  thuật  số  miễn  phí  phổ  biến  nhất  là  "Metamask".  Ví  này  có  sẵn  miễn  phí  để  tải  xuống  trên  iOS  và  Android.  

Tài  khoản  tạm  thời  có  sẵn  để  lưu  trữ  mã  thông  báo  chưa  được  chuyển.  Tất  cả  mã  thông  báo  của  người  tham  gia  sẽ  được  

chuyển  tự  động  sau  khi  thời  gian  khóa  kết  thúc.
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Phí  mạng  (phí  gas)

Những  người  tham  gia  hệ  sinh  thái  kiểm  soát  hoàn  toàn  Nền  tảng  DBFI  bằng  cách  truy  cập  "Cổng  ứng  dụng  DBFI".

Ngân  hàng  tiền  điện  tử  Trustlane  quản  lý  tài  sản  kỹ  thuật  số  theo  tiêu  chuẩn  ngân  hàng  như  Bitcoin,  
stablecoin,  CBDC  và  các  loại  khác.  Ứng  dụng  cơ  bản  của  Nền  tảng  này  sẽ  hoạt  động  như  một  dịch  vụ  quản  lý  
tài  sản  kỹ  thuật  số,  với  người  tiêu  dùng  có  quyền  truy  cập  vào  nhiều  loại  tài  sản  kỹ  thuật  số.  Trustlane  sẽ  
cho  phép  các  thành  viên  của  mình  đảm  nhận  các  vị  thế  có  đòn  bẩy  cao  với  các  chính  sách  cung  cấp  thanh  khoản  khác  nhau.
Các  ứng  dụng  chính  trong  hệ  sinh  thái  DBFI  chỉ  có  thể  được  truy  cập  bởi  chủ  sở  hữu  mã  thông  báo  DBFI  bằng  

ví  tiền  điện  tử  đã  đăng  ký  trước  đó.  Trustlane  cũng  sẽ  xây  dựng  một  mạng  lưới  trao  đổi  nội  bộ  và  công  khai  
để  hỗ  trợ  tính  thanh  khoản  của  các  loại  tiền  điện  tử  khác  như  Bitcoin,  Ethereum,  v.v.

Ứng  dụng  hỗ  trợ  nền  tảng  DBFI

Mandiri  Citikom  Indonesia.  Trustlane  được  hỗ  trợ  bởi  một  nhóm  và  các  đối  tác  có  kinh  nghiệm  về  công  nghệ  và  
ngành  tài  chính.

DBFI  là  viết  tắt  của  "Đầu  tư  tài  chính  ngân  hàng  phi  tập  trung"  và  hoạt  động  chủ  yếu  như  một  trung  gian  và  
quản  lý  giao  dịch  trong  lĩnh  vực  ngân  hàng,  tài  chính  và  đầu  tư.

Mục  tiêu  chính  của  dự  án  Trustlane  là  xây  dựng  một  hệ  sinh  thái  độc  đáo  trong  tiền  điện  tử  mà  không  phải  
cạnh  tranh  với  tiền  định  danh  và  ngân  hàng  truyền  thống.  Dự  án  DBFI  có  tầm  nhìn  xây  dựng  một  hệ  sinh  thái  
mạnh  mẽ  được  thành  lập  bởi  một  công  ty  con  của  PT  IDFC  International,  đó  là  "Trustlane  LLC".  Trong  khi  công  
ty  được  cấp  phép  thực  hiện  hoạt  động  này  thì  Trustlane  LLC  hợp  tác  với  đối  tác  chiến  lược  có  nền  tảng  tài  

chính  và  công  nghệ  thông  tin  là  Eastern  Trust  Singapore  (thành  lập  năm  2010).  Ngoài  ra,  công  ty  còn  có  các  
đối  tác  chiến  lược  như  Blackmaria  Pty  Ltd,  Australia  và  PT.

Chuỗi  khối  DBFI  hoạt  động  với  phí  truy  cập  được  chỉ  định  định  kỳ  cho  người  dùng  truy  cập  các  ứng  dụng  trên  
nền  tảng  DBFI.  Phí  giao  dịch  theo  yêu  cầu  được  tính  cho  người  dùng  B2B  và  là  tỷ  lệ  phần  trăm  dựa  trên  các  
giao  dịch  trong  lĩnh  vực  tài  chính.

Nền  tảng  DBFI  được  trang  bị  các  ứng  dụng  cần  thiết  để  chạy  các  chức  năng  mã  thông  báo  DBFI  của  những  người  
tham  gia.

Trustlane  cung  cấp  một  giải  pháp  thú  vị  cho  vấn  đề  kết  hợp  xác  nhận,  liên  lạc,  giao  dịch,  khả  năng  truy  cập  
và  bảo  mật.  Hồ  sơ  có  thể  được  lưu  trữ  an  toàn,  sử  dụng  mã  hóa  đầu  cuối,  được  xác  thực  công  khai,  được  tham  
chiếu  và  ghi  lại  để  dữ  liệu  giao  dịch  được  xác  nhận  là  xác  nhận  đáng  tin  cậy.  DBFI  là  một  dự  án  hệ  thống  
giao  dịch  tiền  điện  tử  để  đáp  ứng

Mạng  chuỗi  khối  DBFI  hoạt  động  mà  không  có  phí  gas,  không  giống  như  hầu  hết  các  chuỗi  khối  hiện  có.  Việc  
không  có  phí  gas  giúp  phân  biệt  mạng  chuỗi  khối  DBFI  với  các  chuỗi  khối  công  khai  khác.

Về  dự  án  Trustlane

Hợp  đồng  thông  minh  kiểm  soát  quyền  truy  cập  trong  Hệ  sinh  thái  Trustlane  để  điều  phối  logic  hợp  đồng  và  
yêu  cầu,  xác  thực  từng  giao  dịch,  xác  nhận  và  gửi  tin  nhắn  bảo  mật.  Bằng  cách  sử  dụng  "Cổng  ứng  dụng  DBFI",  
người  tham  gia  có  thể  tham  gia  vào  các  giao  dịch  kinh  doanh,  tài  chính  và  nhắn  tin  an  toàn  mà  không  cần  sự  
can  thiệp  hoặc  xác  nhận  từ  bất  kỳ  bên  nào  ngoại  trừ  theo  yêu  cầu  của  cơ  quan  quản  lý.
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P2P  và  B2B.  Nền  tảng  này  tự  động  hóa  các  hoạt  động  giao  dịch  của  những  người  tham  gia.  Nền  tảng  DBFI  có  thể  truy  cập  

được  đối  với  các  bên  liên  quan  của  DBFI  bằng  cách  sử  dụng  khóa  chung  làm  nhận  dạng  cộng  đồng.  Bằng  cách  sở  hữu  mã  thông  

báo  DBFI  và  DBFI  stablecoin,  người  dùng  cuối  có  thể  truy  cập  các  ứng  dụng  như  DEFI  (Tài  chính  phi  tập  trung),  giao  

dịch,  giao  dịch  B2B,  liên  lạc  và  xác  nhận  giữa  các  tổ  chức.

Trustlane  cũng  phát  triển  "Hợp  đồng  thông  minh  mở  (OSM)",  là  các  chương  trình  được  lưu  trữ  trong  chuỗi  khối  được  xác  

định  bởi  các  nhóm  và  tập  đoàn  trong  nền  tảng  DBFI.  OSM  có  thể  tự  động  hóa  việc  thực  hiện  các  hợp  đồng  trong  các  hệ  

thống  tài  chính,  ngân  hàng  và  doanh  nghiệp  với  doanh  nghiệp  (B2B).  OSM  cũng  có  thể  được  lập  trình  để  gửi  tin  nhắn,  thư  

từ  và  tài  khoản  ảo  an  toàn  trong/giữa  các  tổ  chức  tài  chính  mà  không  cần  qua  trung  gian.  Tài  chính

•  Liên  lạc

Hợp  đồng  thông  minh  DBFI

DBFI  dựa  vào  các  hợp  đồng  thông  minh  để  quản  lý  một  hệ  sinh  thái  phức  tạp  bao  gồm;  nhận  dạng  mật  mã,  tính  năng  tự  động  

hóa,  hợp  đồng  cơ  bản,  dấu  thời  gian,  v.v.  Dự  án  DBFI  dựa  trên  3  trụ  cột,  cụ  thể  là:

DBFI  phát  triển  một  chuỗi  khối  lai,  một  công  nghệ  độc  đáo  kết  hợp  các  thành  phần  từ  chuỗi  khối  công  khai  và  riêng  tư.  

Với  công  nghệ  kết  hợp,  bất  kỳ  cuộc  tấn  công  bên  ngoài  nào  cũng  chỉ  có  thể  đạt  được  50%  mạng  nút  DBFI.  Các  nút  là  một  

thành  phần  quan  trọng  của  mạng  chuỗi  khối  DBFI  đại  diện  cho  một  sổ  cái  phi  tập  trung  theo  dõi  các  giao  dịch  tiền  điện  

tử.  Chuỗi  khối  DBFI  bao  gồm  các  nút  và  người  tham  gia  mạng  để  xác  thực  và  truyền  các  giao  dịch  trong  việc  gửi  thông  

tin.  Cơ  sở  hạ  tầng  nút  DBFI  hỗ  trợ  nhiều  Hệ  điều  hành  (OS),  chẳng  hạn  như  bản  phân  phối  Windows  (7,8,10),  bản  phân  phối  

Linux  bao  gồm  Ubuntu,  Debian,  Mac  OS,  v.v.  Các  nút  DBFI  được  phát  triển  với  kết  nối  cấp  ngân  hàng  để  định  cấu  hình  hợp  

đồng  thông  minh,  gửi /nhận  giao  dịch  và  yêu  cầu  dữ  liệu  từ  chuỗi  khối.  Nút  sử  dụng  các  API  như  JSON-RPC,  REST  và  

Websockets.

Tóm  tắt  kỹ  thuật  khía  cạnh  DBFI

Công  nghệ  nền  tảng  DBFI

Hệ  sinh  thái  DBFI  thực  hiện  các  chức  năng  tài  sản  kỹ  thuật  số  dựa  trên  các  hợp  đồng  thông  minh  được  lập  trình  để  thực  

hiện  các  lệnh  giao  dịch  trong  lĩnh  vực  Ngân  hàng,  Tài  chính  và  Đầu  tư.  Stablecoin  được  phát  hành  riêng  cho  các  giao  

dịch  theo  yêu  cầu  của  những  người  tham  gia  hệ  sinh  thái.  Đường  tin  cậy

các  tổ  chức  có  thể  giao  tiếp,  được  phân  cấp,  chi  phí  thấp  và  an  toàn.  Ngoài  ra,  OSM  có  thể  được  sử  dụng  như  một  công  

nghệ  liên  lạc  giữa  các  cơ  quan  chính  phủ,  quân  đội  và  dân  sự.  OSM  là  một  sự  phát  triển  trong  mạng  giao  dịch  và  liên  lạc  

cho  tất  cả  các  lĩnh  vực  sử  dụng  mã  định  danh  tiền  điện  tử  duy  nhất  làm  cầu  nối  giữa  các  hoạt  động  hợp  đồng  của  các  bên.
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Tóm  tắt  Sách  trắng  DBFI

Nhóm  phát  triển  DBFI  bao  gồm  các  chuyên  gia  Lập  trình  Trustline  và  các  dịch  giả  tự  do  đã  ký  hợp  đồng  trên  

toàn  thế  giới.  Nhóm  phát  triển  DBFI  dự  đoán  sẽ  hoàn  thành  dự  án  trong  vòng  3  đến  5  năm  để  hệ  sinh  thái  hoạt  

động  đầy  đủ.

Việc  triển  khai  dự  án  DBFI  được  chia  thành  3  giai  đoạn:

Kế  hoạch  mở  rộng  dự  án  DBFI:

Giai  đoạn  1  –  Phát  triển  chuỗi  khối  lai  Giai  

đoạn  2  –  Nền  tảng  chuỗi  cung  ứng  (B2B)

Nền  tảng  DBFI  cũng  có  thể  được  sử  dụng  làm  cầu  nối  giữa  tiền  tệ  fiat  và  CBDC  ở  tất  cả  các  ngân  hàng  trung  ương  
trên  toàn  thế  giới.

CBDC  là  gì?

Lập  kế  hoạch  công  nghệ  phần  cứng  bao  gồm:

Giai  đoạn  3  –  Hợp  đồng  thông  minh  mở  –  B2B/dự  án  token  hóa  tổ  chức.

stablecoin  có  thể  được  sử  dụng  làm  trung  gian  cho  các  cam  kết  của  người  tham  gia  trong  hệ  sinh  thái  Trustlane.  

Stablecoin  sau  này  có  thể  được  phân  bổ  cho  phí  truyền  tải  và  truy  cập  để  thay  thế  nguồn  cung  hạn  chế  của  mã  

thông  báo  DBFI.  Tính  ổn  định  của  stablecoin  được  đảm  bảo  bằng  cách  gửi  tiền  mặt  định  danh  vào  các  ngân  hàng  

giám  sát.  Một  số  đặc  điểm  của  stablecoin  bao  gồm;  tiện  ích,  mã  thông  báo,  quyền  truy  cập,  tài  sản,  đầu  tư  và  
công  cụ  kinh  doanh.

Giai  đoạn  đầu  tiên  của  Phát  triển  ứng  dụng  DBFI  bao  gồm:

Nền  tảng  DBFI  là  một  nền  tảng  tự  động  hóa  giao  dịch  sử  dụng  công  nghệ  mã  hóa  được  vận  hành  thông  qua  các  ứng  

dụng  giao  diện  (Dapps).  Các  Dapp  thực  hiện  liên  lạc,  nhắn  tin  và  giao  dịch  ngang  hàng  trong  một  mạng  Blockchain  

an  toàn.

Các  giai  đoạn  triển  khai  dự  án  DBFI:
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• Quản lý danh mục đầu tư và tài sản kỹ thuật số, thanh toán và trao đổi giao dịch.
• Nền tảng B2B, Hệ thống tự động hóa tài chính, Quản lý đầu tư

• Crypto-ID, Hợp đồng thông minh, Nhắn tin an toàn, Cơ sở dữ liệu KYC, v.v.

• Phát triển trung tâm dữ liệu năng lượng xanh đặt tại nhiều địa điểm

• Phát triển mạng riêng qua kết nối Vệ tinh

• Trung tâm Cloud API để tích hợp bên thứ ba



Tóm  tắt  Sách  trắng  DBFI

Các  giai  đoạn  Lộ  trình  Dự  án  DBFI:

Dự  án  DBFI  bắt  đầu  vào  tháng  10  năm  2021  sau  khi  tiến  hành  nghiên  cứu  sâu  rộng.  Lộ  trình  DBFI  dựa  trên  các  khái  niệm  

sau:  Nguồn  nhân  lực  phù  hợp,  Tính  kịp  thời,  Tiềm  năng  thị  trường,  Thanh  khoản  mã  thông  báo  DBFI,  Nền  kinh  tế  mã  thông  

báo  (ROI),  Cơ  hội  mở  rộng,  Tính  liên  tục  của  dự  án  và  Tác  động  kinh  tế  tích  cực.

Danh  sách  Lộ  trình:  Đánh  dấu  Xanh  đã  được  hoàn  thành.

Tiền  kỹ  thuật  số  của  ngân  hàng  trung  ương  (CDBC)  là  một  mã  thông  báo  kỹ  thuật  số,  tương  tự  như  tiền  điện  tử,  một  khoản  

phát  hành  của  ngân  hàng  trung  ương.  Chúng  được  cố  định  với  giá  trị  của  đồng  tiền  định  danh  của  đất  nước  và  được  chính  

phủ  hỗ  trợ  đầy  đủ.

Theo  Quỹ  Tiền  tệ  Quốc  tế,  CDBC  tiết  kiệm  chi  phí  hơn  so  với  tiền  pháp  định  thực  do  phí  giao  dịch  thấp.  Sự  tồn  tại  của  

CBDC  mang  lại  những  lợi  ích  sau:

Machine Translated by Google

✓ Thiết kế hệ thống và wireframe

✓ Xin giấy phép hoạt động tiền điện tử

✓ Phát triển mã thông báo DBFI

✓ Phát triển cổng thông tin ICO

✓ Chuẩn bị chào bán lần đầu (Pre-ICO)

✓ Chính thức ra mắt dự án Trustlane

✓ Chào bán công khai mã thông báo DBFI (ICO

✓ Phát triển dự án cuối cùng

✓ Lần đầu khởi chạy ứng dụng BETA

✓ Ra mắt trao đổi tiền điện tử nội bộ / bên ngoài

✓ Đăng ký mã thông báo cho cơ quan quản lý

✓ Nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch dự án

✓ Quy hoạch hệ sinh thái

● Thanh toán an toàn và hiệu quả hơn

● Cho phép người tiêu dùng sử dụng ngân hàng trung ương trực tiếp

● Loại bỏ rủi ro đổ vỡ ngân hàng thương mại

● Dễ theo dõi

✓ Công việc và quản trị cơ bản

✓ Giao dịch mã thông báo công khai trên các sàn giao dịch lớn

✓ Thực hiện tất cả các kế hoạch dự án DBFI



Tóm  tắt  Sách  trắng  DBFI

Việc  cung  cấp  mã  thông  báo  DBFI  dựa  trên  ERC-20  cho  phép  sự  tham  gia  của  các  lĩnh  vực  công  cộng,  doanh  nghiệp  và  

tài  chính.  Mã  thông  báo  DBFI  ERC-20  đóng  vai  trò  là  phương  tiện  trao  đổi  và  đấu  thầu  hợp  pháp  trong  hệ  sinh  thái  

Trustlane.  Trustlane  LLC  đã  sẵn  sàng  giới  thiệu  DBFI  được  xây  dựng  trên  chuỗi  khối  Ethereum  ERC20  cho  các  nhà  đầu  

tư  và  những  người  đam  mê  tiền  điện  tử.

Vốn  tối  thiểu  –  Softcap :  USD  $1,000,000

mã  thông  báo

Vốn  tối  đa  –  Hardcap :  75.000.000  USD

Các  giai  đoạn  chào  bán  công  khai  mã  thông  báo  DBFI  (ICO)  đều  giống  nhau,  với  các  mức  giá  chào  bán  khác  nhau.  Giá  

chào  bán  công  khai  có  sẵn  trên  cổng  mua  mã  thông  báo  DBFI.  Tiền  thu  được  từ  việc  bán  hàng  trong  giai  đoạn  trước  

ICO  sẽ  được  sử  dụng  để  tài  trợ  cho  giai  đoạn  ICO.

Chính  sách  hoàn  tiền  –  30  ngày  sau  khi  đóng  ICO  cuối  cùng  với  

giá  trị  vốn  hóa  mềm  tối  thiểu  thấp  hơn.

:  DBFI

Số  thập  phân :  18

Ưu  đãi  ban  đầu  -  Pre-ICO

Mô  hình  cung  cấp :  Cung  cấp  tĩnh

Chào  bán  ban  đầu  (tiền  ico)  là  khi  mã  thông  báo  được  cung  cấp  trước  khi  ra  mắt  công  chúng.  Điều  này  cho  phép  các  

nhà  đầu  tư  mua  tiền  xu/mã  thông  báo  trước  khi  đợt  chào  bán  công  khai  (ICO)  bắt  đầu.  Giai  đoạn  Pre-ICO  kết  thúc  khi  

tất  cả  các  mã  thông  báo  được  bán  hết.  Người  mua  mục  tiêu  cho  giai  đoạn  trước  ICO  là  các  nhà  đầu  tư  từ  các  công  ty  

và  tổ  chức  tài  chính.  Các  mã  thông  báo  được  mua  thông  qua  tiền  ICO  có  thể  được  lưu  trữ  trong  cổng  Trustlane  và  có  

thể  được  chuyển  sau  khi  thời  gian  khóa  mã  thông  báo  kết  thúc.  Trustlane  cung  cấp  mã  thông  báo  tiền  ico  trong  ba  

(3)  giai  đoạn  cung  cấp  với  giá  mã  thông  báo  khác  nhau/được  sửa  đổi  ở  mỗi  giai  đoạn.

Các  giai  đoạn  trước  ICO  của  mã  thông  báo  DBFI  như  sau:

Mô  hình  định  giá

:  $1,00  -  Giai  đoạn  1:  1.000.000  Giá  mã  thông  báo  -  Giai  

đoạn  2:  5.000.000  Giá  mã  thông  báo:  TBA  -  Giai  đoạn  3:  

10.000.000  Giá  mã  thông  báo:  TBA

Cung  cấp  tiền  xu  ban  đầu  -  ICO

Kế  hoạch  cung  cấp  mã  thông  báo  DBFI:

:  Giá  trị  động

Tổng  cung :  99.999.999

Tóm  tắt  mã  thông  báo
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Tóm  tắt  Sách  trắng  DBFI

-  Giai  đoạn  1:  10.000.000  Giá  token :  TBA

-  Giai  đoạn  3:  25.000.000  Giá  Token :  theo  yêu  cầu

-  Mua  tối  thiểu  của  những  người  tham  gia  Pre-ICO  là  1000  mã  thông  báo.

*

*

Điều  khoản  bao  gồm  trước  ICO  và  ICO:

-  Mua  tối  thiểu  của  người  tham  gia  ICO  là  10  mã  thông  báo  -  Mua  

tối  đa  cho  một  tài  khoản  là  10.000  mã  thông  báo  -  Đối  với  Mua  hàng  

trên  10.000  mã  thông  báo,  cần  có  tài  liệu  bổ  sung.

giá  trị  mã  thông  báo  DBFI  giả  định  dựa  trên  nhu  cầu  cao  tại  thời  điểm  giao  dịch.

Tuyên  bố  miễn  

trừ  trách  nhiệm:  Sách  trắng  DBFI  được  xuất  bản  chỉ  nhằm  mục  đích  hướng  dẫn  và  cung  cấp  thông  tin.  Những  người  tham  gia  

nên  nhận  thức  đầy  đủ  về  các  rủi  ro  khác  nhau  liên  quan  đến  việc  mua  mã  thông  báo  tiền  điện  tử,  bao  gồm  nhưng  không  giới  

hạn  ở  các  vấn  đề  bảo  mật,  biến  động  thị  trường  và  sự  không  chắc  chắn  về  quy  định.  Việc  cung  cấp  mã  thông  báo  DBFI  không  

khả  dụng  ở  các  quốc  gia  không  cho  phép  giao  dịch  tiền  điện  tử.  Những  người  tham  gia  được  khuyến  khích  nghiên  cứu  các  

quy  định  về  tiền  điện  tử  trong  khu  vực  pháp  lý  tương  ứng  của  họ.  Sách  trắng  này  không  phải  là  một  đề  nghị  đầu  tư  và  chào  

mời  cho  bất  kỳ  ai.  DBFI  không  phải  là  sản  phẩm  chứng  khoán  được  bảo  vệ  bởi  luật  chứng  khoán  và  không  được  chỉ  định  là  

sản  phẩm  chứng  khoán.

-  Những  người  tham  gia  trước  ICO  và  ICO  hoàn  thành  biểu  mẫu  danh  sách  

trắng  -  Những  người  tham  gia  sẽ  được  liên  hệ  qua  email  hoặc  điện  thoại  để  ký  hợp  đồng  mua  bán  -  Thanh  

toán  chỉ  được  thực  hiện  qua  Cổng  mua  hàng  mã  thông  báo  DBFI.

Các  giai  đoạn  chào  bán  công  khai  mã  thông  báo  DBFI  (ICO)  như  sau:

-  Giai  đoạn  2:  25.000.000  Giá  Token :  theo  yêu  cầu

-  Các  khoản  thanh  toán  được  chấp  nhận  là  Bitcoin,  Ethereum,  Tiền  pháp  định  và  thẻ.

-  Giá  mã  thông  báo  ước  tính  sau  khi  niêm  yết  có  thể  đạt  10,00  USD

Machine Translated by Google



Khu  thương  mại  tự  do

Số  nội  bộ  1B-7T/469,  Poti,  

4400  Georgia

Trustlane  LLC PT  IDFC  Internasional  Quận  

8,  Tầng  6/F  Tháp  Kho  bạc,  

SCBD  Jakarta.

info@idfc.internationalEmail:  hello@trustlane.llc

Tóm  tắt  Sách  trắng  DBFI

Giới  thiệu  về  Trustlane:

-  Đầu  tư  và  ngân  hàng  tiền  điện  tử

Tiếp  xúc :

-  Trao  đổi  tiền  điện  tử

-  Lưu  trữ  tiền  điện  tử

Đối  tác  chiến  lược :

Trustlane  LLC  là  công  ty  tiền  điện  tử  được  cấp  phép  cho  các  hoạt  động  sau:

-  Tiền  điện  tử
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