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Giới thiệu

Ethereum.link là một nền tảng phát triển kết nối các thị trường truyền thống và
các doanh nghiệp với công nghệ mới nhất và tiền tệ crypto thế hệ mới và các hợp
đồng thông minh và mọi thứ khác Ethereum nền tảng cung cấp, chúng tôi nhằm
mục đích tăng lên theo cấp số nhân Ethereum hội nhập vào các doanh nghiệp nhỏ,
trung bình và thị trường.
Các nhà đầu tư theo các thế kỷ luôn luôn biến thành các kim loại quý như Vàng hay
Bạc để sử dụng chúng như là một cửa hàng có giá trị đáng tin cậy, bạn có bao giờ
muốn có cả hai nền tảng tốt hơn? Với Ethereum.link, bạn có thể có được sự ổn
đị nh và danh tiếng Silver đã có trong suốt nhiều thế kỷ với sự an toàn, tốc độ và lợi
nhuận mà tài sản mật mã có thể cung cấp.
Trong hơn 5.000 năm, vàng và bạc đã được sử dụng như là tiền thật, hàng thế kỷ giá
trị của chúng không bị hư hại tại bất kỳ thời điểm nào, nhiều người có thể tin rằng
một
đồng tiền crypto là một cái gì đó quá mới để trở thành hoặc để cạnh tranh như là
một cửa hàng có giá trị Với kim loại vật chất nhưng thực tế là Link cải thiện các tính
năng làm cho Silver hoặc Gold trở thành "cửa hàng có giá trị " đáng kính. Đó là lý do
tại sao chúng tôi quyết đị nh kết hợp tốt nhất của hai thế giới và mang lại tài sản
tiền kỹ thuật được hỗ trợ bằng bạc.
Ethereum.link là liên kết giữa thị trường bạc tiền tệ và thị trường quốc tế, dự
kiến sẽ phát triển thành một nền tảng lớn và phân cấp cho kinh doanh giấy bạc
kỹ thuật số.
Nền tảng này cung cấp một xu kỹ thuật số được hỗ trợ bằng bạc thực 0,999 để
thêm một mức độ an toàn mới cho giao dị ch tiền tệ crypto hiện đại. Bạc vật
chất sẽ được mua, vận chuyển và lưu trữ với mức độ an toàn cao nhất hiện có.

LNKSilver ($LNKS)
Xu LNK Silver Chạy bên trong nền tảng Ethereum như là một mã thông báo ERC20
tiêu chuẩn.
Liên kết kế hoạch để cung cấp một số lợi ích bằng cách tích hợp bạc vật chất vào kinh
doanh Link; Đầu tiên là giảm sự biến động xuống dưới cùng liên quan đến tài sản của
crypto, thứ hai là sự lựa chọn đầu tiên giữa các nhà đầu tư truyền thống được sử dụng
để thực hiện một khoản đầu tư có rủi ro thấp trong khi đó họ đang cố gắng sử dụng
giao thức Ethereum.

Cơ chế LNK Silver sẽ sử dụng để thực hiện các thao tác của nó được mô tả dưới
đây:

Mua bán vật lý
Vàng bạc

Đăng ký bằng chứng
Sở hữu

Đúc

Xu Link Silver

Giao dị ch

1. Mua lại Silver vật lý
LNK Silver mua lại 0.999 Silver được chứng nhận tốt khi một lệnh mua mới được
kích hoạt và thanh toán bởi một người dùng bên trong nền tảng của chúng tôi,
bạc được mua từ giá thấp nhất tại chỗ + có sẵn trong các thị trường với ngành
công nghiệp bạc lớn như:

Úc
Trung Quốc
Pê-Ru
Nga
Mê-xi-cô
Chile

2. Đăng ký bằng chứng sởhữu

Mua vé của nhà cung cấp

Mã vạch Bạc

SKU của thanh Bạc

Mã vạch Bạc

Chuỗi chữ ký số (nhà cung
cấp, giám sát, kiểm toán
viên)

Chứng chỉ kiểm toán viên
bên thứ ba

Phí lưu kho

Link Silver Token

3. Nguồn gốc
Xu LNK Silver được đúc bằng hợp đồng thông minh của Minter, một Ethereum
ERC20 Token mở để phát hành thêm. Mỗi LNK Silver Token đại diện cho 1g bạc và
chia hết cho 0.01g. Đối với mỗi Thẻ được gửi đến hợp đồng thông minh Minter,
các thẻ LNK Silver sẽ được phát hành lại. Ví dụ: Thẻ Bạc 100g được gửi đến Hợp
đồng Thông minh của Minter trả lại 100 Thẻ LNK Silver cho người dùng.

4. Xu LNK Silver
Xu LNK Silver hiện có thể mua bán và bảo đảm trong chuỗi cửa hàng Ethereum. Xu
LNK Silver được giữ trong ví Ethereum.
5. Giao dị ch
Tại thời điểm này một Xu LNK Silver có thể được bán, giữ hoặc mua lại bất cứ khi nào chủ sở
hữu muốn.

Giao dị ch trên sàn Xu Link Silver
Nền tảng trao đổi sẽ tính phí 0.19% trên mỗi giao dị ch Xu Silver, phí này sẽ được chuyển
thành chủ sở hữu Xu Link Silver vì lợi nhuận.

Tất cả các giao dị ch là cuối cùng và chúng được đăng ký trên chuỗi khối Ethereum.

Kế hoạch phát triển

Đị a điểm mua lại Link Silver dự kiến sẽ phát triển thành nhiều đị a điểm trên thế
giới, gần bất kỳ nhà đầu tư nào muốn thực hiện hiệu quả quyền mua lại quyền mua
lại của họ mà không phải đi từ nước này sang nước khác.
Nền tảng LINK nhằm mục đích có được nhiều tài sản vật lý hơn để đảm bảo một loạt
các lựa chọn cho nhà đầu tư cuối cùng.
Liên kết sẽ tiếp cận với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp theo loại của họ để
tích hợp các Tài sản mới vào nền tảng của chúng tôi với một Thanh khoản cao ban
đầu, đánh giá và kinh nghiệm một nhà cung cấp / nhà kinh doanh có thể có.
Trên đây là viết với mục tiêu cuối cùng là tăng tốc hóa chất kim loại quý, hàng hóa và
tiền tệ kỹ thuật vào chuỗi khối.

Đăng ký Xu Link Silver

Việc mua bạc được bắt đầu và
ID đơn hàng mới được tạo

Chọn đị a chỉ Ethereum
Của bạn

Người dùng chọn mã số
của thị trường

Tiến trình thanh toán
Thất bại

hủy giao dị ch

(Ethereum, Bitcoin hay Link)

Dữ liệu ký thác
Trong hợp đồng Link Silver:
Đị a chỉ Ethereum người dùng
Hoàn thành

Đơn đặt hoàn thành
Sản phẩm SKU
Số lượng xu Link Silver
Đơn đặt chờ giải quyết
Kiểm toán viên đại diện và giữ bản sao từ:
Mua vé của nhà cung cấp
Hình ảnh thanh Bạc
Chữ ký máy người bán

Thanh toán người dùng TX ID

Cân nặng thanh Bạc
Tải kết quả lên IPFS

Giao hàng tận nơi:
Kết quả kiểm tra đã được
xác minh

Kiểm tra thanh Bạc và
Kết quả kiểm toán
Tạo kho tiền

ID đặt hàng được đặt thành Hoạt
động
Xu Link Silver đã được
đúc

Nền tảng xu LNK ($LNK)
Danh sách nền tảng xu LNK:
ERC20 token chính từ nền tảng Link làm việc như cổ phiếu, một phần tỷ lệ thuận lợi của
Link Platform được phân phối theo đị nh kỳ vào đị a chỉ hợp đồng thông minh của
người giữ LNK, điều này có nghĩa là mọi người giữ xu LNK đều giữ một phần nhỏ của Nền
tảng LNK như một toàn thể.
Cổng thông tin liên kết cụ thể hoặc hợp đồng thông minh về tài sản nhận được lợi nhuận
từ lợi nhuận trước cho hợp đồng LNK xu chính - Phân phối lợi nhuận vào mọi LNK xu
trong mạng.
Tài sản vật chất nền tảng như tài sản LNK Silver ban đầu phân phối phí giao dị ch (0.19%)
vào hợp đồng chính của Xu Link.

Lớp tài sản Link Silver
Lớp tài sản Link 2
Phí giao dị ch 0.19%

Cổng
Giao
dị ch
Số 2

Xu LNK

cổng giao
dị ch số

Cổng
Giao
dị ch
Số 1

Xu LNK ban đầu được hỗ trợ bởi tài sản đầu tiên của chúng tôi: 0.999 Fine Silver, LNK
Token Holders sẽ nhận được quyền ưu tiên mua lại tài sản của họ cho Silverlink vật lý
hoặc Silver Silver Link sau thời hạn 3 tháng một lần khi Đợt Đấu Tiền Mới hoàn tất.

Cổng kinh doanh

Ethereum.link Là một công ty chuyên phát triển, cung cấp và tích hợp nền tảng
Ethereum cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào muốn cải thiện toàn bộ cấu trúc kinh
doanh của họ và bước vào một mức độ hoàn toàn mới khi đạt được các mục tiêu lớn.
Bạn có phải là một cá nhân hoặc một doanh nhân muốn tìm kiếm lợi ích của nền tảng
chuỗi khối và Ethereum? Hoặc nếu người dùng là một nhà đầu tư hoặc một cá nhân với
một ý tưởng tuyệt vời liên quan đến việc sử dụng Ethereum, nền tảng này có thể hỗ trợ
anh ta.Ethereum.link là một không gian kinh doanh mới, nơi mọi người kết nối với nhau
chia sẻ các mục tiêu tương tự: bắt đầu một mới Cơ cấu kinh doanh bằng cách sử dụng
blockchain như là cốt lõi của nó hoặc thử nghiệm với các chương trình hợp đồng thông
minh để phát triển công nghệ mới.
Bước trung gian và bước thứ ba là làm cho nền tảng LNK là một nhu cầu hàng ngày cho
các nhà đầu tư, người dùng và doanh nhân quan tâm đến công nghệ chuỗi khối và nền
tảng Ethereum.
Hợp đồng đánh giá với các cá nhân và các tập đoàn muốn thay đổi cấu trúc kinh doanh
của họ như một hợp đồng thông qua hợp đồng Ethereum thông minh.
Các liên kết này - hợp đồng của bên thứ ba được công khai và lợi nhuận được phân
phối giữa các dự án liên quan đến những người đặt trong LNK ưu tiên cao cho những
người nắm giữ LNK.

