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PAGPAPAKILALA

Ang Ethereum.link ay isang lumalagong platform na nag-uugnay sa tradisyunal na
pamilihan at mga negosyo gamit ang makabagong teknolohiya at ang bagong henerasyon
ng mga crypto currency, smart contracts at ang malaking spectrum ng mga kagamitan na
maibibigay ng Ethereum platform, hinahangad naming magkakasabay na palaguin ang
pagsasama ng Ethereum sa small at medium na mga negosyo.
Bilang isang kumpanyang dedikadong i-promote, i-offer at i-integrate ang Ethereum
platform sa sinumang indibidwal na naghahangad na makagawa ng pagpapaunlad sa
istruktura ng kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng pagpasok sa isang makabagong
antas ng digitalization kung saan ang malalaking mga mithiin ay nakakamit.
Link Investment Solutions
Ang mga mamumuhunan sa loob ng mahabang panahon ay laging bumabaling sa
mahahalagang hiyas tulad ng Ginto o Pilak na siyang mapagsasaligang mahalagang
bagay na maiiimbak, nais mo bang mas magkaroon ng kahusayan ng parehong
platforms? Sa pamamagitan ng Ethereum.link magkakaroon ka ng katatagan at
reputasyong taglay ng Pilak sa loob ng mahabang panahon na may seguridad, bilis at
pagkakaroon ng tubo o kita na maaaring maibigay ng isang crypto-currency-asset.
Sa loob ng mahigit 5,000 taon ang ginto at pilak ay ginamit bilang tunay na salapi, sa loob
ng panahong iyon ang kaniyang halaga ay hindi nasira sa anumang punto, maraming tao
ang naniniwala na ang crypto-currency ay isang napakabagong bagay upang
makipagkumpitensya o maging katulad sa halaga ng pisikal na metal ngunit ang
katotohanan, ang Link ang magpapaging higit sa ginto at pilak bilang mga “store of
value” o iyong mga mahahalagang bagay na maihahanay sa salapi kung kaya't
napagpasyahan naming pagsamahin ang dalawang pinakamahalaga at maghatid ng
makabagong Crypto-Asset na nakabatay sa pilak.
Ang Ethereum.link ay link sa pagitan ng crypto-currency at pandaigdigang pamilihan ng
pilak ito ay nakikitang lalago at magiging isang malaking desentralisadong platform para
sa digital silver certificates trading.
Ang platform ay nag-aalok ng digital Token na binigyang kasiguruhan ng .999 pisikal na
pilak upang magdagdag ng makabagong antas ng seguridad sa modernong crypto
currency trading. Ang Pisikal na Pilak ay makukuha, maibibyahe at maitatago ng may
mataas na antas ng pagiging ligtas.

Link Silver ($LKNS)
Ang LNKS Silver token ay gumagana sa loob ng Ethereum platform bilang isang
karaniwang ERC20 token.
pinaplano ng Link na magbigay ng ilang mga benepisyo sa pamamagitan ng pagsasama ng
pisikal na pilak sa Link trading; una ay upang mabawasan ang pagbaba ng halaga ng mga
crypto assets, pangalawa ay upang maging pangunahing pipiliin ng mga

tradisyunal na mamumuhunan upang magkaroon ng tinatawag na low risk
investment habang sinusubukan ang Ethereum protocol.

Ang mekanismo ng Link Silver ay gagamit ng mga sumusunod sa kanyang operasyon:

Pagmamay-ari ng pisikal
na Silver Bullion

Proof of Ownership
Registration

Mint

Trade

Link Silver Token

1. Pagmamay-ari ng Pisikal na Silver Bullion
Ang Link ay magmamay-ari ng 0.999 fine certificated silver kapag ang bagong buy
order ay naipasa at nabayaran ng sa loob ng aming platform, ang silver ay mabibili
mula sa pinakamababang presyong maaaring mabili sa pamilihan sa mga
malalaking industriya ng Pilak tulad ng:
Australia
China
Perú
Rusia
México
Chile

2. Proof of Ownership Registration

Vendor Purchase Ticket

Silver Bar Serial Number

SKU of the Silver Bar

Silver bar Serial Number

Chain of custody digital
signatures (vendor,
custodian, auditor)

3rd Party Auditor Certificate

Storage Fees due and Vault Receipt

Link Silver Token

3. Mint
Ang LNKS Silver Tokens ay minted gamit ang Minter Smart Contract, isang
Ethereum ERC20 Token issuance automation. Bawat $LNKS Silver Token ay
katumbas ng 1g ng Pilak at mababahagi sa 0.01g. Sa bawat Card na maipadala sa
Minter Smart Contract, Ang $LNKS Silver tokens ay i-i-issue bilang kapalit.
Halimbawa, isang 100g Silver Card ang ipinadala sa Minter Smart Contract ay
magbibigay ng 100 $LNKS Silver tokens sa user.

4. LNKS Silver Token
LNKS Silver Token ay ganap ng mai-ti-trade at nakasigurado sa Ethereum
blockchain. Ang Link Silver tokens ay maiiimbak sa isang Ethereum wallet.
5. Trade
Sa puntong ito, ang Silver LNKS Token ay maaaring ibenta, i-hold o ipagpalit ng
user.

Pakikipagpalitan ng Link Silver Token
Ang exchange platform ay magkakaltas ng 0.19% na bayad o upa sa kada $LKNS na maitrade, ang buong bayad na ito ay mapupunta sa mga Link Token holders.
Lahat ng trades ay pinal at rehistrado sa Ethereum Blockchain.

Planong Pagpapalago
Ang Link Silver redeeming centers ay nakaplanong palaguin sa iba't ibang mga lokasyon
sa buong mundo, mailapit sa sinumang mamumuhunan na nagnanais na maging
epektibo ang kanilang pagpapalit ng token na hindi na kailangang maglakbay mula sa
isang bansa patungo sa iba.
Ang Link Platform ay nagnanais na makakuha ng maraming mga pisikal na pag-aarii ng
ganitong uri upang matiyak ang malawak na pagpipilian para sa mga mamumuhunan.
Lalapitan ng Link ang mga industry leaders upang mai- integrate o maisama ang mga
bagong pag-aari sa aming platform na may Initial high liquidity, pagtataya at karanasang
mayroon ang isang matatag na tagapagbenta.
Ang nasa itaas ay ginawa na may tanging layunin na pabilisin ang precious metals
tokenization, commodities at mga fiat currencies patungo sa Blockchain.

Link Silver Token Registration

Pagbili ng Pilak ay gagawin
Bagong Order ID ay ilalabas

Pumili ng iyong
Ethereum Address

Kahilingan sa Pagbabayad

Ang User ay pipili ng Serial
Number ng produkto mula
sa Pamilihan

Bagsak

Kanselado ang order

(Ethereum, Bitcoin o LNK)

Escrow Submits Order Data
into Link Silver Contract:
Completed

Vendor Order is Completed

User Ethereum Address
Product SKU
Link Silver Token Amount
Order is Set to Pending

Agent Audits and Keeps a Copy From:
Vendor Purchase Ticket
Silver Bar Photograph
Vendor Digital Signature
User Payment TX ID
Silver Bar Weight
Upload Result to IPFS

Audit Result is Verified

Custodian Delivery:
Examines Silver Bar and
Audits Result
Generates Vault
Receipt

Audit Process Starts

Order ID is Set to Active
Link Silver Tokens are
Minted

LNK Platform Token ($LNK)
LNK Platform Token Features ay nakatala sa ibaba:

Ang pangunahing ERC20 token mula sa Link platform ay gumaganap bilang shares, isang
magkakaparehong bahagi ng kita ng Link Platform manaka-nakang babahaginin sa mga
smart contract address ng LNK Token Holders , ibig sabihin nito na ang bawat LNK Token
holder ay maghahawak ng maliit na bahagi ng LNK Platform sa kabuuan.

Ang isang espisipikong Link Business Gateway o asset smart contract ay tatanggap ng
tubo o kita– ipapasa ang tubo sa pangunahing LNK Token contract – Ipamamahagi ito sa
bawat LNK holder sa loob ng network.

Ang Pisikal na Pag-aari gaya ng Link Silver $LKNS ay magbabahagi ng trading fee (0.19%)
sa main Link Token Smart Contract.

Link Silver Asset Class

Link Asset Class 2

0.19% Trading Fee

Business
Gateway
Number 2

LNK Token

Business
Gateway
Number 3

Business
Gateway
Number 1

Ang LNK Token ay inisyal na sinuportahan ng aming Unang Asset: 0.999 Fine Silver, Ang
mga LNK Token Holders ay tatanggap ng mga pribiliheyo upang makuha ang bahagi ng
kanilang hawak para sa Pisikal na Link Silver o Link Silver Tokens pagkatapos ng 3-buwang
panahon pagkatapos ng Initial Coin Offering.

Business Gateway
Isa ka bang indibidwal o negosyanteng naghahangad na makakuha ng benepisyong dulot
ng Blockchain at Ethereum platform? Maging ang user man ay isang mamumuhunan o
isang indibidwal na may magandang ideya ukol sa gamit ng Ethereum, maaari siyang
suportahan ng platform. Ang Ethereum.link ay isang bagong espasyong pangnegosyo kung
saan ang mga tao ay konektado sa isa't isa na mayroong parehong layunin: sumabay sa
mga makabagong istruktura ng negosyo gamit ang blockchain bilang instrumentong
mapag-e-ekperimentuhan gamit ang mga smart contracts programming sa layuning
makabuo ng mga makabagong teknolohiya.
Ang nasa pagitan at pangatlong hakbang ay gawin ang LNK platform na isang
pangangailangang pang-araw araw para sa mga investors, users at entrepreneurs na
interesado sa Blockchain technology solutions.
Pagtataya ng mga kontrata sa mga indibidwal at mga korporatsyong naghahangad ng
malawakang pagbabago sa mga istruktura ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng
Ethereum smart contracts.
Ang mga Link – 3rd party contracts ay isinasapubliko at ang kita ay babahaginin sa Link
Token, nasa pangunahing priyoridad ang mga LNK Token Holders.

Konklusyon

Ang Link Firm ay naghahangad na makapagtayo ng isang mahusay na mundos at
makapagbigay ng mga bagong solusyon; kung saan ang pananalapi ay pinatatakbo ng
Artificial Intelligence, kung saan ang sinumang tao mula sa alinmang bansa ay maaaring
mapagbuti ang kalagayan ng kanyang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng bentahe ng
automated smart contracts, mula sa Health Care daraan patungo sa Accounting at
magtatapos sa Public Administration; Ang Link ay mayroong solusyon para sa inyong
industriya.

