LUX ANT DIGITAL
PUTING PAPEL
V.1.0 (Tiyak) - Huling update Hunyo 18 2018

MAY AKDA
Nancy Herrera Muñoz
Tomás Pintos Maestro
Ariadna Julià Brunet
MGA KONTRIBUTOR
Jorge Ruano Rueda
NAGSALIN
Elizabeth Grace Francis

Patatuwa
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naglalaman ng mga pahayag sa pagtingin sa hinaharap at maaaring magbago.
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ABSTRAK
Mula sa aming pananaw at sa buong cryptographic na komunidad, ang kakulangan ng
pagbabago sa loob ng pamamahala ng pamana ng pananalapi, ay nangangahulugan na
mananatili tayong naka-angkla sa nakaraan. Ang oportunidad na inaalok namin upang
simulan ang pagiging bahagi ng mga lider sa bagong digital na panahon ay hindi
kailanman naging napakalaki at may napakalaking benepisyo para sa lahat.
Ang akses na ito sa teknolohikal na modernisasyon ay namamahala upang baguhin ang
komersyal na mga modelo ng mga bangko sa pamamagitan ng makabuluhang pagbawas
ng mga gastos at mapalakas ang mga kita sa nakabahaging merkado sa pamamagitan ng
digital na pagkuha ng mga kustomer.
Sa susunod na dalawang taon ang bagong henerasyon ng sanlibong taon ay magsisimula at
maaampon kami sa lahat ng mga teknolohiya na nagdudulot sa amin ng digital na
ebolusyon.
Maaari naming kumpirmahin na ang mga cryptocurrency, unti-unti, ay naiuri bilang isang uri
ng mga ari-arian at hindi mga pinasadyang solusyon sa pamumuhunan o kuwalipikadong mga
tagapayo sa pananalapi na magagamit sa cryptographic na komunidad. Ilan lamang ang may
kaalaman upang manipulahin ang mga ito na pinapaliit ang panganib at napakakaunti ang
handa upang ibagay sa mga pinakadakilang digital na tagumpay sa kasaysayan. Sa madaling
salita, dapat nating gawin muli ang buong sentralisadong at nakatago na sistema ng pananalapi
tulad ng mayroon tayo ngayon, sa pamamagitan ng isang ganap na malinaw at desentralisado
na sistema.
Ang Lux Ant Digital ay nagpapanatili ng isang Pagtuloy-tuloy ng Negosyo na Plano, ganap na
pag-aaral at binuo dati, na kinabibilangan ng mga komunikasyon sa krisis, maging ito man ay
mga sistema ng impormasyon, suporta sa mga serbisyo o pagpapatakbo.
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INTRODUKSYON
Tulad ng makikita natin, ang pagsasama ng industriya ng pagbabangko at ang
pagbabago sa digital na panahon ay naharang sa pamamagitan ng pag-aabuso ng pera
sa pamamagitan ng sentralisadong pinansiyal na sistema. Nagpapakita ng isang
pag-atubili na saloobin sa pagtanggap ng bagong digital na teknolohiya.
Nangangahulugan ito na ilan lamang ang maaaring magkaroon ng akses sa pamamahala ng kay amanan
sa pamamagitan ng dalubhasang mga kumpanya. Ang lahat ng limitasyong ito, ay nagpapalakas sa atin
na lumaki sa isang magaling at separatistang mundo at nagtatapos tayo sa paglalaro sa bahagi ng
monopolyong ito.
Una, ang pera ay patuloy na namamalaging porma ng pera, lalo na sa umuunlad ng ekonomiya, bagaman
alam namin na hindi ito magbabago sa susunod na sampung taon. Pangalawa, ang elektronik at digital na
pera ay nakakakuha ng higit at higit pa katanyagan. At ikatlo, ang mga bagong uri ng pera ay maaaring
hingin sa hindi masyadong malayong hinaharap bilang mabilis na paglago ng teknolohiya. Mukhang
hindi madali ang pagtanggap ng bagong pagbago sa pamamagitan ng sentralisadong sistema ng pera,
ngunit ito ay inoobserbahan na mayroong maraming pagkahilig na tanggapin ito ng kliyente.
Ang katotohanan ay mayroong isang kagyat na pangangailangan sa ating lipunan, kung saan ang mga
benepisyo ng sistema ng pagbabangko ay dapat mangyari sa lahat, at hindi lamang sa ilang tao. Ito ay
nakikita para sa taonang patern ng desentralisasyon paunag dominente sa isang nagambalang paraan.
Sa ngayon, matutugunan natin ang maraming tao na nagbabahagi ng kaisipang ito at talakayin ang ilang
mga solusyon sa problema. Ang aming tugon sa napakaraming kawalan ng katiyakan ay humahantong sa
amin sa pagtatapos ng paggawa at tumalon sa bagong digital na edad. Maaari nating sabihin na tayo ay
pagpasok sa isang bagong mundo kung saan ang DAO -Decentralized Autonomous Organization- ay
nagpapakita ng isang alternatibong independiyenteng pamamahala ng tao na nag-iiba, na iniiwan ito ang
mga kamay ng isang bagay na mas simple, mas nakikita at mas maaasahan tulad ng matalinong mga
kontrata. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga linya ng bukas na code na maaaring suriin ng lahat ng mga
gumagamit at magpasya kung sumasang-ayon sila, o hindi, bago magpatuloy sa pagpapatupad nito.
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Ang kasaysayan ng pagbabangko ay nagsimula sa prototype ng bangko ng 4000 taon na ang nakalilipas.
Sakung saan maaari naming sabihin na ang paggawa ng makabago na dumating mula noon ay hindi pa
ganap na pare-pareho sa panahon kung saan tayo nakatira ngayon. Noong 1973 ang unang tawag ay
maaari ng ginawa mula sa isang mobile phone, at ito ay bilang isang resulta kapag nagsimula nating
kilalanin ang ating sarili sa teknolohiyang ito. Habang dumadaan ang mga taon, isang sistema ng libre at
walang limitasyong pagmemensahe na may mga makabagong proyekto ay nilikha na nagpapalagay sa
aminang ebolusyon ng inangkop na teknolohiya sa oras na kung saan nahanap natin ang ating sarili.
Ang pagkakaroon ng sinabi na ito, bakit ang lahat ng bagay na sumasaklaw sa sentralisadong bangkong
sistema ay patuloy hanggang sa araw na ito, na may parehong paraan tulad ng libu-libong taon na ang
nakakaraan?
Since 2009 ang Blockchain ay naging isang potensyal na nakakagambalang teknolohiya. Ang gawain
nito ay upang magsagawa bilang isang ledger ng mga transaksyon na ipinamamahagi sa buong
nagkukuwentang network. Ang network na ito ay may bayad sa pagsubaybay nang magkakasama ng
isang hindi nababagong tala ng mga transaksyon sa iba pang mga pag-andar, na kung saan iniaalok sa
pamamagitan ng mga bangko.
Sa una, ang pinakatanyag na aplikasyon ng teknolohiya ng Blockchain ay ang pinakamahusay at kilalang
cryptocurrency na tinatawag na Bitcoin. Ngunit sa kasalukuyan, mayroong kabuuang kapitalisasyon na
340 bilyong dolyar sa lahat ng cryptocurrencies, na nagpapatunay na higit pa at mas maraming mga
gumagamit at nagpapatupad ng sistemang ito. Ang kumbinasyon ng mga algoritmo na may matalinong
mga kontrata ay magpapahintulot sa ganap na bagong mga serbisyo sa pananalapi, kung saan, ang buong
cryptograpiko na komunidad at ang mga bagong kasapi nito na dumating sa araw-araw, maghintay ng
sabik.
Ang mga kumpanya o indibidwal na nagpatibay sa isang nakatuon na diskarte sa loob ng komunidad sa
paligid ng katotohanan at isang demokratikong imprastraktura, kung saan ang mga serbisyo sa
pamumuhunan ay laging maihahatid alinsunod sa mga inaasahan ng komunidad, ang mga ito ay magiging
mga pinuno ng bukas.
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MGA PROBLEMA
MGA PROBLEMANG NAHANAP
• Maraming tao ang nawalan ng kontrol sa kanilang sariling pamana, na limitado sa pamamagitan ng
mga Sentral na Bangko.
͒
• Dahil ang pinakamahirap o pinakamababang pamantayan ng pamumuhay ng populasyon,
mayroon kaming naobserbahan na sila ay hindi kasama dahil sa mga gastos na mas mataas kaysa
sa kita na maaaring makabuo ng mga ito.
͒
• Ang ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo ay hindi binabayaran.
͒
• Ngayong mga araw na ito, kung hindi ka nakapag-banko, maaari ka lamang gumamit ng cash, na
naglilimita sa iyo sa maraming negosasyon tulad ng pagpapadala ng pera, humiling ng mga maliit na utang,
pag-imbak at kahit na mamahala ng mga malalaking pagbili.
͒
• Ang mga Sentral na Bangk ay hindi makatapos sa mga nakaraang problema dahil sa mga mataas na
gastos na ito.͒

FINTECH laban sa TRADISYONAL NA BANGKO
Ito ay hindi isang katanungan ng isang bagong pagtuklas, ngunit isang katotohanan. Araw-araw ay
nakaharap kami ng libu-libong mga hindi nakakalamang sa buong mundo, mula sa mga account na
hinarangan dahil sa mga hindi kaugnay na dahilan, labis na mga komisyon para sa anumang uri ng
account na pagpapanatili o mga kard, mataas na mga rate ng interes sa mga pautang at/o pagkakasangla,
kahit na para sa anumang kinilos ng balanse o paglipat, ang isang pang-aabuso ng mga singil ay nabuo
ng mga Sentral na Bangko. At dahil sa lahat ng ito, at dahil walang alternatibo, nakikita namin ang
aming sarili na obligadong magpatuloy sa paggamit ng hanay ng pinansiyal na sistema.
"Ang pagpapalit ng pagbabago sa kasalukuyang industriya ng pananalapi bilang isang piyesta, gaya ng kay David
laban kay Goliath, at Fintech laban sa tradisyunal na sistema ng pagbabangko, hindi ito tama sa pagsasaysay,
dahil hindi ito nagtagumpay sa pagsusuri ng sitwasyon. "
Ang tunay na banta sa tradisyunal na sektor ng pananalapi ay hindi ang bagong teknolohiya ng mga
kumpanya, o regulasyon o negatibong mga rate ng interes. Ang bagong gawi ng mga gumagamit ay ang mga
maaaring magpatumba sa kasalukuyang mga modelo ng negosyo.
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PAGBUKOD NG PANANALAPI
Sa kabila ng pagiging isang relatibong bagong konsepto sa akademikong mundo at sa lugar ng mga
pampublikong patakaran, ang termino ng pinansiyal na pagbubukod ay ginamit sa unang pagkakataon
sa1994 upang ipakita ang proseso ng pag-urong sa mga institusyong pang-pinansiyal na nakakapinsala sa
kapaligiran at ang malawakang pagsara ng mga sangay sa bangko sa mga zone na ito sa kawalan ng
kalamangan ng ilang mga bansa (Leyshon, 1994). Noong 1995, ang Bangko ng Mundo ay kinomperma na
ang lahat ay dapat magkaroon ng akses sa mga transaksyon sa bangko, savings account, akses sa mga
kredito at sa mga serbisyo ng insurance, at kayang humiling ng lahat ng uri ng mga serbisyo sa pananalapi.

MGA KADAHILANAN NG PELIGRO
Ito ay nagpapakita bilang isang nangingibabaw na kadahilanan ng panganib sa spatial at
heograpikal na mga aspeto:
Ang pag-alis ng ilang mga bagay sa bangko sa ilang mga lugar, ang kahirapan sa pag-akses sa
kanayunan mga zone o sa mga zone ng mababang densidad ng populasyon, atbp. Ang
katotohanan na ito ay makikita sa ating pinakamalapit na heograpikal na kapaligiran.
Isang pag-aaral ng British na bagay Joseph Rowntree Pundasyon kinilala ang mga sumusunod
na mga pangkat na lalong mahina sa pinansiyal na pagbubukod:
• Mga taong walang trabaho
• Mga kabataang babae na walang trabaho, edukasyon o pormasyon
• Mga nangungupahan sa mga bahay ng konseho
• Mag-isang magulang o diborsiyadong mga pamilya
• May kapansanan, may sakit sa utak o adhikasyon sa mga druga
• Mga bilanggo, mga dating bilanggo o kamag-anak ng mga bilanggo
• Mga miyembro ng mga etnikong minorya
• Mga imigrante
• Mga naghahanap ng asylum at refugee
• Walang tahanan
• Mga pensioner na may edad na
• Kababaihan
• Mga taong may pangunahing/simpleng bank kard
• Mga taong may mababang kita
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EDUKASYON SA PANANALAPI
-

1 PRINSIPAL: Ang pinansiyal na edukasyon ay dapat na aktibong itaguyod ang sarili nito at
dapat magagamit sa lahat ng yugto ng buhay.

-

2 PRINSIPAL: Dapat na maingat ang mga programa ng pinansiyal na edukasyon
na sinusubaybayan upang masagot nila ang lahat ng mga pangangailangan ng
mga mamamayan.

-

3 PRINSIPAL: Ang mga mamimili ay dapat tumanggap ng edukasyon at kaalaman sa
pinansiyal at pang-ekonomiyang bagay sa lalong madaling panahon, simula sa
paaralan.

-

4 PRINSIPAL: Dapat isama ang mga plano ng edukasyon sa pananalapi ang mga
pangkalahatang instrumentong kamalayan tungkol sa pangangailangan upang mapabuti
ang pag-unawa sa mga problema at mga pinansiyal na panganib.

-

5 PRINSIPAL: Ang pinansiyal na edukasyon na ibinigay sa kanila ng mga
nagpapahiram ng mga serbisyo sa pananalapi ay dapat na iambag sa isang pantay,
malinaw at walang kinikilingang paraan.

͒
- 6 PRINSIPAL: Ang mga͒instruktor sa larangan na ito ay kailangang magkaroon ng
sapat na pagbuo at mga mapagkukunan na maaampon upang magbigay ng mga
naturang kurso sa pinansiyal na edukasyon sa isang mabunga at tiwala na paraan.͒
- 7th PRINSIPAL: Dapat may isang mag-anunsyo ng nasyonal na koordinasyon ng
interesadong mga partido upang makakuha ng isang malinaw na kahulugan ng mga
pag-andar, upang pangasiwaan ang palitan ng mga karanasan at upang bigyan ng
katwiran at unahin ang mga mapagkukunan.
-

8th PRINSIPAL: Ang mga tagapagkaloob ng mga serbisyong pampinansyal ng
edukasyon ay kailangang regular na suriin at, kung kinakailangan, i-update ang mga
plano na pinamamahalaan nila, ibig sabihin, pag-angkop ang mga ito sa mga
pinakamahusay na kasanayan ng naturang larangan.

"Ang pinansiyal na pagbubukod ay malalim na nauugnay sa panlipunang pagbubukod, dahil sa ang
karamihan ng mga taong ay nasa sitwasyon ng kahirapan o panlipunang pagbubukod, napakahirap para
upang ma-akses ang mga serbisyo sa pananalapi. "
Page 9 of 45

ANG SOLUSYON
͒

Ang sistema ng pagbabangko ay maaaring itakda bilang antas ng paglahok ng mga tao at ang mga
kumpanya ay may mga piskal na pormal na serbisyo sa isang bansa o mga mamamayan. Ang antas nito ng
kahalagahan ay tumatagal ang ugat sa isang sukat na ang isang populasyon ay may higit sa isang sistema
ng pagbabangko, ang mga antas ng pang-ekonomiyang pag-unlad ay higit na mataas, na nagbibigay
habang ito ay ang pangunahin, ang pag-akses sa pagbibigay ng mga ahente sa ekonomiya, ito ay nagiging
isang mekanismo upang madagdagan ang mga produktibong kapasidad at upang mapabuti ang mga antas
ng kita.
Ang sistema ng pagbabangko ay direktang nauugnay sa kahulugan ng pagsasama. Isang pangunahing
pag-akses ng populasyon ng menor de edad na kita sa mga serbisyo sa pinansya ay maaaring mapalitan sa
isang pagbawas ng kahirapan, na nagpapahintulot sa kanila na makilahok sa mga gawain upang mapabuti
ang kanilang kita at upang itaguyod ang pag-imbak.
Sa pagitan ng 2011 at 2014 ang porsyento ng mga nasa hustong gulang na may isang account ay mula 51%
hanggang 62%, isang trend na nangangahulugang isang pagtaas ng 13 %ng mga puntos sa account na
pagmamay-ari sa mga umuunlad na bansa at para sa papel na ginagampanan ng teknolohiya. Lalo na, ang
mga account ng mobile na pera na namamahala sa Africa sa timog ng Sahara, ang mga ito ay tumutulong
upang palawigin at patindihin ang mabilis na pag-akses sa pinansyal na mga serbisyo. Kahanay sa mga
paglago na ito, ang naturang impormasyon ay nagpapakita din ng malaking mga pagkakataon upang
pasiglahin ang pagsasama ng pananalapi ng mga kababaihan at mga mahihirap na mga tao.
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MGA SOLUSYON
Likha ng paglikha ng isanLikha ng Entity na na dadalubhasa sa mga Electronik na Deposito ay
nagtatapos sa maraming problema.
• Magbubukas ng bagong niche sa merkado sa negosyo sa pananalapi na sa simula ay maliit at
daluyan ng mga namumuhunan at negosyante. Ang pagbibigay sa ganitong paraan ng
pagkakataon, sa walang pag-unlad na maliit na ekonomiya, isang paraan ng pagbubukas ng mga
bagong horizon sa aming makabagong desentralisadong sistema ng pagbabangko.
• Ang base sa electronik na pagbabangko na ito ay ang Blockchain, na nagbibigay-daan sa
amin na isama ang bahaging ito na hindi maaaring magawa ng Sentral na mga Bangko dahil sa
mataas na pamamahala nito ng mga gastos.
• Ang Lux Ant Digital, sa pamamagitan ng bagong teknolohiya ng "Mga Matinong Kontrata", ay
pinapalitan ang mga tradisyunal na kontrata. Bawasan ang ganitong paraan, ang mga mataas na
gastos ng mga komisyon ng mga ikatlong partido, sa isang mas simple, mas mabilis at mas ligtas.
Ang mga matalinong kontratan at gumagawa ng anumang uri ng kasunduan sa pagitan ng dalawa o
higit pang mga tagapamagitan sa isang hindi kilalang paraan, desentralisasyon sa pamamahala sa
pagitan ng parehong mga bahagi.
Ang solusyon ay natagpuan, sa sandaling nalikha ang ERC-20 ng network kung saan mo
itatapon ang isang mahusay na digital programming system, kung saan tinatawag naming "Smart
Contract".
Ang mga smart contract ay mga program na nagpapatupad ng mga nakarehistrong kasunduan
sa pagitan ng dalawa o mas maraming mga broker, ang mga ito ay dinisenyo na may isang
autonomous na teknolohiya, iyon ay, kung desentralisahin ang pamamahala na tumutugma sa
mga partido na kasangkot sa kontrata, na-program sa isang serye ng mga code na hindi
maaaring i-deciphered o magbago sa anumang paraan, dahil ang kanilang hindi kilala na
teknolohiya ay may pananagutan na nagtatalaga ng pagsunod sa mga baryabol, upang
makakuha ng pinakamahusay na mga resulta. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng pamamahala
ng tao para sa katalinuhan ng isang sistema na may kakayahang mag-account, matukoy, itago at
awtomatikong itago ang mga kondisyon ng isang kontrata sa isang mas mababang halaga,
posible upang matukoy ang katalinuhang ito ay naging isang mas mahusay na pagpipilian
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Ang aming sinay na imprastraktura ng mga dalubhasa ay dalubhasa sa pamamahala ng pamana, kami
ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga solusyon para sa pinaka-aral na pag-aaral at pinag-aralan
ang bawat detalye.
Nagsimula kaming magtrabaho sa proyekto, dahil maaari naming obserbahan, ang pagsasama ng
industriya ng pagbabangko sa pagbabago ng digital na edad, naharang ng masama ang pagsasagawa ng
pera sa pamamagitan ng pinansiyal na sentralisadong sistema. Nagpapakita ng saloobin laban sa
pagtanggap ng bagong digital na teknolohiya.
Nangangahulugan ito na ilan lamang ang maaaring magkaroon ng akses sa pamamahala ng kayamanan
sa pamamagitan ng dalubhasang mga kumpanya. Ang lahat ng limitasyong ito, ay nagpapalakas sa atin
na lumaki sa isang magaling at separatistang mundo at nagtatapos tayo sa paglalaro ng bahagi sa
monopolyong ito.

MGA PRODUKTO AT SERBISYO
Ang pag-andar upang lumikha ng isang EDE, ay nagbibigay-daan sa gumagamit na
makapagpatakbo sa isang desentralisadong paraan, nang walang pag depende sa isang
ikatlong isa na nagpapatupad ng kanilang mga operasyon, upang i-ugnay ang online na
account na ito sa isang account sa bank account, na nagbibigay sa gumagamit ng
kapangyarihan upang gumana sa FIAT upang magpatuloy sa pagsuporta pamamahala sa
paggamit ng cash.
Upang bigyan ang mga pangunahing serbisyo ng pag-andar na ito, isang serye ng mga
idinagdag na mga produkto, na nakaugnay sa App ang account ng gumagamit na
magpapahintulot sa mga tao na gumana mula sa kanilang telepono, kung saan ay magagawang
pamahalaan upang magpadala ng pera (Euro, dolyar, Ethereum, Token, atbp), upang gumawa
ng mga pagbabayad ng anumang uri (mga resibo, mga listahan, atbp.), upang gumawa ng
on-line na mga pagbili, upang itago, upang humiling ng mga maliliit na utang at higit sa lahat.
Magagawa ng lahat gumawa ng mga operasyon tulad ng pagharap sa anumang uri ng pera sa
pamamagitan ng aming plataporma. Sa lahat ng ito, pinapayagan itong idagdag ang lubos na
ligtas ng Alux na Bangkong kard ng pagbabayad.
Nais ng lipunan na lumikha ng isang ligtas na network ng mga lokal na tumutulong bilang
isang serbisyo ng puntos ng Alux na Bangko, upang magawa ang anumang uri ng transaksyon.
Kasabay nito, gusto din naming magtatag ng mga ATM machine para sa mga naturang
serbisyo. Ang lahat ng ito ay isinama sa pamamagitan ng isang Matalinong Kontrata.
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1. Plataporma ng Electronik na pag babangko na may sariling account ng opisyal na banko.
Sa gitna ng lupa ay ang negosyo ng elektronikong pera, na hindi mga bangko o
Fintech, ngunit may kakayahang gumana habang pareho silang sumusunod sa mga probisyon ng Batas
21/2011 ng elektronikong pera at kumuha ng kinakailangang lisensya na mag-isyu at pagpoproseso ng
digital na pera. Ayon sa batas na ito, "nangangahulugan ito ng elektronikong pera na nakaimbak na
halaga ng pera na elektroniko o magnetik na kumakatawan sa isang pagkuha sa tagabigay na ibinibigay
sa pagtanggap ng mga pondo para sa layunin ng pagsasagawa ng mga operasyon at
mga serbisyo at tatanggapin ng ibang pisikal o elektronikong tagapagkaloob ng pera na legal na tao.
Iyon ay, ang mga tawag sa EDE ay nangangailangan ng isang mas malakas na platapormang teknolohiya
na Fintech upang sumunod sa mga patakaran sa seguridad, pag-iwas sa money laundering at halimbawa
ng panganib sa pagpapatakbo. At sa kabilang banda, maaari silang magpatakbo ng anuman institusyong
pinansyal na kasalukuyang ginagawa nila sa kanilang mga modelo ng mobile na pagbabangko, sa mga
kinakailangang pag-apruba ng aktibidad. Ito ay naglalagay ng EDE sa isang kompetatibong
nakakalamang sa karagdagan na nagbibigay ng mga serbisyo "at regulatory core na pagbabangko ", sa
ngayon, ang Fintech ay hindi pinahintulutan na gumanap nito.

PAG-UNLAD NA PLATAPORMA PARA SA ELEKTRONIK NA PAGBABANKO
Ang elektronikong pagbabangko ay isang serbisyong telematika na ibinigay ng mga institusyong
pang-pinansyal na ang misyon ay paganahin ang mga kustomer nito upang maisagawa ang mga
operasyon at transaksyon ng kanilang mga produkto, independiyente, ligtas at mabilis na totoong oras
na hindi kilala. Gusto naming ipakita ang elektronik na pagbabangko na serbisyo para sa parehong
mga negosyo at indibidwal, sa mga negosyo at mga freelancer na gumawa ng mas masinsinan,
pabago-bago at propesyonal na paggamit dahil ito ay higit na kaginhawahan at mabilis sa kanilang
pang-araw-araw na pamamahala. Ang pinaka-karaniwan sa loob ng mga operasyon ng elektronik na
pagbabangko ay sumasaklaw mula sa mga paglilipat at pagpapadala at pagtanggap ng mga pag-aaral o
notebook na pamamahala upang makita ang paggalaw ng mga account, bukod sa marami pang iba.
Ang elektronikong pagbabangko ay isang bilang ng mga bentahe na lumikha ng halaga:
• Pagkakomportable at makikita 24 oras sa isang araw.
• Global na Akses.
• Bilis at pagtitipid ng oras.
• Mga pagtitipid sa gastos para sa parehong bangko at sa kostumer.
• Aninaw ng Impormasyon.
• Mga naka-customize na mga produkto at serbisyo.
• Napakababang bayad
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PAGBIBIGAY NG MGA SOLUSYON SA PAGBAYAD
Gamit ang plataporma ng Lux Digital Ant na ipinakita bilang Elektronik na Pagbabangko, maaari kang
bumuo ng malapit na relasyon sa mga kustomer, tagatustos, pamilya, atbp. at kontrolin ang karanasan ng
pagbili, pagbebenta, pagpapadala ng pera at/o mga digital na aset mula sa pag-login sa katapusan ng
transaksyon.
Pinagsama ang Lux Digital Ant sa iyong pasadyang mga karanasan sa pagpapatakbo at nagpapahintulot sa
mga kostumer na gamitin ang kanilang mga kredensyal na karaniwang ginagamit upang makilala at
mag-transact sa iyong website.
Sa lahat ng ito, idinagdag namin ang mababang gastos ng mga bayarin sa transaksyon kaysa sa tradisyunal
na mga bangko o ang kanilang mga manggagawa ay kasangkot bilang mga ikatlong partido sa mga
transaksyon. Ang Ant Lux Digital
ay nagsasama ng Matalinong Kontrata kung saan ang mga tagapamagitan ay hindi umiiral at sa gayon ay
mabawasan ang serbisyo ng mga gastos.
Tulad ng iba pang mga serbisyo, dinisenyo namin ang pag-isyu ng mga maliit na utang na may
pre-feasibility na pag-aaral ng kustomer kapag hiniling at lahat sa isang solong pag-click, gamit ang
Matalinong Kontrata. Bawasan nito ang mga gastos sa mga interes ng bawat isa sa mga hiniling na mga
pautang sa pamamagitan ng pagtiyak ng kaginhawahan at kadalian ng mga bayarin upang mabayaran.
2. Ang App upang pamahalaan ang iyong mga pondo (Gamit ang modyul upang ipunin ang
biometriko na impormasyon para sa gumagamit + API para sa mga ikatlong partido.)
Nais ng Lux Ant Digital na gawing isang hakbang ang network ng mga produkto at serbisyo. Gumagamit ito ng
sarili nitong APP kung saan ang lahat ng mga gumagamit, sa sandaling nakarehistro, magagawang magsagawa
ng anumang uri ng operasyon sa pamamagitan ng paggamit nito. Ang mga gumagamit na may mga problema sa
pagkakakilanlan na makakapag-sign in gamit ang mga pagtsek na protokol; tulad ng pangmukha at boses na
pagkilala.
Sa APP Alux Bangko, magagawa mong magsagawa ng mga negosasyon tulad ng
pagpapadala ng pera, pag-tago, mga koleksyon ng mga listahan o iba pang mga pagbabayad, pera na mga
kombersyon, mga pagbili sa online at mga kahilingan ng maliit na pag-utang, pati na rin sa iba.
Sa parehong APP, posible na makita ang isang portal ng social network, kung saan naroroon ang pag-akses
lamang ang mga kliyente ng Alux na Bangko. Ang nabanggit na portal dati ay pahihintulutan ang lahat ng mga
gumagamit na kailangan gumawa ng isang pablikasyon.
Hinihiling naming lumikha ng pagkakataon na gumawa ng iyong sariling proyektong nagbibigay-daan sa iyo na
makipag-ugnay sa iba. Gayunpaman, pinapayagan ka rin na gawing pribado ang iyong proyektong kaso ng
hindi gustong makagambala sa sinabi ng social network.
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TEKNIKAL NA BAHAGI NG BIO-IDENTIPIKASYON NG APP
Ang bio-identipikasyon ay obligadong lumikha ng isang account. Ang proseso ay binubuo sa
pagkuha ng mga larawan, pagtatala ng mga video ng gumagamit gamit ang facial na mgs
paggalaw at paggamit ng pagsasalita na pagkilala.
Ang piniling software ay gumagana sa hardware na ibinigay ng Android 5.0, ganap na
kapaki-pakinabang sa mga aparatong maaabot at nilagyan ng frontal chamber at mikropono.
Ang gumagamit ay makakakuha ng pera sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga kaibigan at
simulan ang paggawa ng mga transaksyon. Bilang karagdagan, pinapagana namin ang
posibilidad para sa kanila na kumita ng gamit ang kanilang mobile na mga telepono, na
ginagawang mas kahanga-hanga.
MGA TEKNIKAL NA KAILANGAN
1) Mobile APP (Android, dahil ginagamit ito sa 95% ng merkado ng mga kulang sa pag-unlad na
rehiyon).
2) Ang software para sa pagpapatunay (bawat "bahagi" ng impormasyon ng bawat tao ay kailangang
ma-imbak sa isang naka-encrypt at desentralisadong paraan)
- Upang matugunan ang dalawang kondisyon na ito, sapat na upang lumikha ng mga aplikasyon at bumili
ng lisensya ng mga karapatan para sa pinakamahusay na gamit na solusyon sa Bio-ID.
3) Ang pamamaraan ng pagkakakilanlan at pagpapatunay ay magkakaroon ng zero na gastos
para sa pangwakas na mga gumagamit.
- Upang sumunod sa pangatlong kondisyon, sapat na upang tukuyin sa protokol na ang mga node/mga
hubs na dapat nilang idagdag ang mga "bahagi" ng isang bagong tao sa kanyang database at
suportahan ang naka-synchronize na mga database.
4) Ang mga transaksyon ay magkakaroon ng zero na gastos para sa mga nagpapadala.
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3. Lubusang ligtas na kard ng pagbabayad.
Ang makabagong paglabas ng pagbabayad gamit ang debit kard, pinahihintulutan nitong bigyan kami ng
diskarte sa pagdisenyo ng mas simpleng kard. Ang pagkilos na ito ay gumagana, nang hindi
nangangailangan ng maliit na tilad at/o ng pin, gamit ang isang simpleng QR code na idinirekta ng Alux
Bank sa nasabing bank account..
Ang kahusayan ay magpapahintulot sa pagkuha ng pera mula sa anumang kahera ng Alux Bank at para sa
hinaharap na mga sentral na bangko na nauugnay dito, pati na rin ang pagbabayad sa anumang maliit o
malaking kalakalan, tanging ang simpleng kilos ng paggastos sa QR code
Ito ay batay sa isang kard na walang GO na ginagawang mas madaling tanggalin ito mula sa account sa
kaso ng pagkawala o pagnanakaw, ito ay kasing simple ng pagpasok ng online na plataporma at pagkansela
ng ninakaw o nawala na kard.
Ang mga kard na mga kolaborator sa Alux Bank ng kumpanya ay magagamit para sa lahat ng
mangangalakal pati na rin ang paghiling sa pamamagitan ng APP.
4. Ang serbisyo ng pagpapadala ng pera na may kaunting halaga ng komisyon at
pinakamabilis na walang tagapamagitan.
Ang paraan ng pagpapadala ng pera ay ginagamit araw-araw, sa kadahilanang maraming mga tao ang
walang mga account sa bangko, maaari nilang gamitin ang mga serbisyong binanggit sa itaas.
Sino ang gumagamit ng serbisyo sa pagpapadala ng pera?
• Sinumang tao na kailangang magpadala o tumanggap ng pera sa isang mabilis at ligtas na paraan.
• Mga taong tumutulong sa mga kamag-anak o kaibigan
• Mga naglalakbay na nasa sitwasyong di inaasahan
• Mga tao sa negosyo na kailangang magpadala o makatanggap ng pera nang mabilis para sa kanilang
trabaho.
• Sinumang nagnanais na magpadala ng regalong pera.
Ang mga tradisyonal na pamamaraan ay humiling ng identipikasyon kung sakaling matanggap ang pera at
kinukuha ito bilang pera, binibigyang-isip ang mga limitasyon ng internasyunal na paglipat,at ang mga
limitasyon ng pagkuha sa pera. Sa buong prosesong ito, ang tao na naghihintay na makatanggap ng halaga ng
pera ay dapat magkaroon ng akses sa pera na ipinadala dahil sa kawalan ng transportasyon.
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Sa Alux Bank, kami ay nag-aalok ng posibilidad na ang kahit sinumang tao sa mundo ay maaaring
makatanggap ng pera nang hindi pinahahalagahan ang kanilang heograpikal na lokasyon..
Ang pamamaraan ng awtomatikong kombersyon ng aming plataporma ay gagawin ang pagbabago nang
walang tagapamagitan
Ang mabilis at madaling pagsasagawa ng mga matalinong kontrata na siyang gaganap ng operasyon
na may kaunting mga komisyon at pinakamabilis na hindi kinakalimutan ang mataas na kalidad ng
kaligtasan.
5. Pisikal na mga ATM sa buong mundo
Nais ng Lux Ant Digital na ipatupad ang ATM ng network ng mga kahera sa buong mundo. Ang mga
tungkulin ng mga kahera ay:
 Ang kombersyon ng cryptocurrencies bilang Ethereum o Bitcoin, para sa pera na
kinakailangan ng tagapangilak.
 Sa pagpapatupad ng kabaligtarang serbisyo mula sa nauna, upang isakatuparan ang
kombersyon ng pera para sa Ethereum o Bitcoin.
 Upang makapagpadala ng pera at makatanggap ng FIAT sa APP ng Alux Bank
 Upang maisagawa ang kabaligtaran ng serbisyo sa nauna, upang isakatuparan
ang kombersyon ng FIAT at upang makatanggap ng pera sa mabilisang paraan.
 Upang i-recharge ang mga kard ng Alux sa pamamagitan ng kahera.
6. Mga Network ng Negosyo sa aming brand (tulad ng mga magtatabako, mga nagbabalita, mga
sentro ng pamilihan, atbp).
Ang pangunahing ideya na nagdudulot ng paglago ng Alux na pagbabangkong network at ito ay isang paraan
ng pagtataguyod ng paggamit nito,ang mga kolaborator para sa mga kontrata sa mga propesyonal at mga
kumpanya para sa pagpapalabas ng mga kard at i-recharge ang mga ito..
Ang pananaw ay nakatuon sa mga tanikala ng mga sentro ng pamimilihan, mga kalye, sa baw at
bansa,mga tindahan ng libro, sa mga istasyon ng gasolina, mga kabina, atbp. Sa ganitong paraan maaari
kaming maging mas malapit sa aming mga gumagamit.
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7. Ligtas na mga micro-loan
Gamit ang plataporma ng Digital Lux Ant na ipinakita bilang Electronik na pagbabangko, ikaw ay
maaaring magsimula ng mga relasyon sa iyong mga kliyente, mga tagatustos, mga kamag-anak, atbp, at
upang makontrol ang karanasan ng pagbili, pagbebenta, pagpapadala ng pera at / o mga digital na asset
mula sa simula ng sesyon hanggang sa katapusan ng transaksyon.
Pinahihintulutan ng Lux Ant Digital na gamitin ng mga kliyente ang kanilang mga kredensyal ng
kinagawiang paggamit at ang kilalanin at gumawa ng transaksyon sa kanilang web. Sa lahat ng iyon,
sisingil kami ng pinakamababang halaga para sa mga operasyon. Sa Digital Lux Ant ilalapat namin
ang Matalinong Kontrata,kung saan ang mga tagapamagitan ay hindi na umiiral at sa ganitong
paraan binabawasan namin ang mga gastos sa serbisyo.Idinisenyo namin ang paglabas ng mga
micro-lending na may nakaraang pag-aaral ng posibilidad na mabuhay para sa kliyente na humiling
nito at lahat ng bagay sa isang pindot, gamit ang Matalinong Kontrata.
Pinahihintulutan nito ang mga mas murang gastos para sa mga interes at ginagarantiyahan ang
ginhawa at ang pasilidad ng mga bayarin na matutubos..
PAANO ITO GAMITIN
Ang gumagamit / kliyente sa sandaling naipasa niya ang lebel ng pagkilala sa biometric at na-upload
/ pumasok sa plataporma ng Alux Bank. Ang gumagamit na hindi nagnanais namakilahok sa portal
ay bibigyan ng pagkakataong magpasiya sa anumang naibigay na sandali ang kanilang profile man
ay pribado o pampubliko.
Tulad ng aming nabanggit, ang pagpasok ay magpapakita sa lahat ng iba't ibang tagapaglathala ng
mga gumagamit; ang paglulunsad ng mga bagong startup, para sa bagong negosyo o ekstensyon, na
humihiling ng micro-loan na parehong mula sa mga indibidwal o kumpanya, atbp.
Ang mga lathalain ay may kaugnayan sa mga bagong pamumuhunan at mga kahilingan para sa mga
micro-lending.Ayon sa profile ng bawat gumagamit, ito ay lilikha ng isang uri ng kahilingan o iba pa
dahil sa kanyang mga pangangailangan.
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KUNG SAKALI NA HILINGIN ANG ISANG MICRO-LOAN
Sa kabilang banda, ang mga profile ay magiging interesado sa pagtulong at pakikipag-ugnayan sa
pagsagot sa mga kahilingan na kailangan, ito ay isang paraan kung saan nais naming ibigay ang
kapital sa iba pang mga gumagamit upang makapagpatuloy sa pagpapautang o pamumuhunan sa
ilang nailathala na proyekto, magagawa ito sa pamamagitan ng Matalinong Kontrata na isinama sa
loob ng plataporma ng Alux Bank.
Ang profile ng pagpapautang ay patuloy na tatanggap ng kahilingan nang direkta sa nagsasakdal, nang
walang tagapamagitan, nag-iimbak ng mataas na halaga ng
pamamahala ng gastos at pagpapabuti ng proseso dahil sa mabilis na pagtugon ng mga matalinong
kontrata.
Sa sandaling maisarado ang kahilingan, ang magkakaparehong nagsasakdal, ay magpapatuloy sa
pagbabalik ng pagpapautang sa mga mardyin na itinatag at minarkahan sa kasunduan na may
angkop na interes nito.
KOLABORASYON SA PINANSYAL NA MGA ENTIDAD
Ang Lux Ant Digital ay mag-uugnay sa bahagi ng mga proyekto nito upang makipagtulungan sa mga
institusyong pinansyal,sa gayon ito ay magbibigay ng pasilidad ng integrasyon sa loob ng mga opisyal ng
operatibo. Ang aming diskarte sa pagtatrabaho sa mga sentral na bangko at ang pagtataguyod ng mga
digital na karagdagang mga barya ang aming magiging pangunahing layunin ay pampinansyal pang-ekonomiya at panlipunan inkorporasyon, ito ay tutulungan kaming i-endorso ang mga hakbangin sa
mas malaking sukat at bilang microeconomies, kasabay nito ay maaari naming mapabuti ang
internasyonal na mga transaksyon.Siguradong, magagawa naming mai-alok ang nabanggit na mga
institusyong pampinansyal, angmga sistema at imprastraktura upang isama o i-isyu ang digital na barya,
pati na rin ang mga produkto upang ang mga kliyente ay makipag-ugnayan sa nasabing pera sa maraming
paraan.
Sa wakas, ang impormasyong natipon ng mga sentral na bangko mula sa aming plataporma ay magbibigay
ng mga kinakailangang impormasyon upang pamahalaan at pangalagaan ang nabanggit na sistema sa lubos
na epektibong paraan.

Page

19 of

45

ANG MERKADO
Mayroong higit sa isang ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo, ang hindi nagkaroon ng anumang pag-akses
sa mga pinansyal na pormal na mga serbisyo. Ang karamihan sa kanila ay nasa papa-unlad na ekonomiya ng
Sub-Saharan Africa, Gitnang Silangan, Oriental Asia,at ang rehiyon ng Pacific.
Ang hindi maunlad na imprastraktura sa pagbabangko, ang mataas na halaga ng mga serbisyo sa pananalapi at
sa mga distansya mula at patungo sa sangay ng bangko, ang kakulangan ng identipikasyon, mababang kita at
antas ng karunungang bumasa't sumulat, ang madalas na kaguluhang sibil, at kahit na ang mga digmaan ay
lahat ng mga salik na nagbibigay ng kontribusyon sa mababa ng antas ng pagkakaroon ng mga sangay ng
bangko mula sa mga pangunahing sentro ng lunsod sa mga ekonomiya na ito.
Ang mga pagkakataon ay napakalawak upang malutas ang problema ng kawalan nila ng pagbabangkong
sistema. Ang mga bansa na may pinakamataas na porsyento ng mga mamamayan ay may posibilidad na
magkaroon din ng ekonomiya na may pinakamabilis na paglago. Ang isang halimbawa ay ang gitnang uri ng
Africa, na natriple sa loob ng huling 30 taon at ngayon ay binubuo na ng mahigit sa 300 milyong katao. Ang
pangkalahatang gastos sa mga kalakal at serbisyo sa Afrikan na mga bansa ay nadagdagan sa malapit sa 860
bilyong dolyar noong 2008, at inaasahan ang bilang na ito ay tataas ng hanggang sa 1.4 trilyong dolyar sa
2020.
Ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa lahat ng bahagi na kasangkot (kung tayo ay pinahintulutang
makakuha ng akses sa mga internasyonal na mga kapital,ang Africa halimbawa ay maaaring lumalaki nang
mas mabilis kaysa ngayon. Sa parehong paraan, ang mga kumpanya sa labas ng kontinente ay magiging
kuwalipikado upang makagawa ng negosyong may malaking bilang ng mga tao, na hanggang sa ngayon ay
hindi pa nalantad sa mga produkto at pinansiyal na dayuhang serbisyo). Ang pagkakaroon ng maraming tao na
nakahiwalay mula sa internasyonal na kapital ay nagtatanghal ng malaking pagkawala ng pagkakataon para sa
mga taong ito pati na rin para sa internasyonal na komunidad. Ang paglago na ito, kahit na ito ay mabilis,
patuloy na napigilan ng mahigpit na pagharang ng kakulangan ng akses sa mga pormal na pinansyal na mga
serbisyo.
Ang mga taong naglalayung simulan ang kanilang sariling negosyo o, halimbawa, upang simulan ang pag-iimbak
ng pera, hindi makakuha ng credit o account ng deposito , ayon sa pagkakabanggit. Kung wala ang mga
kumpanya ng bangko, ang paglipat ng pera din ay mapipigil, sa karamihan ng mga kaso ay kailangan ng pisikal na
presensya ng parehong panig.
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Dagdag pang nakakaganyak na ang mga cryptocurrencies mismo, ay magkakaibang mga
proyekto na itinayo nila. Sapagkat ang mga cryptocurrencies mismo ay kapaki-pakinabang,
mayroon silang ilang mga hindi nakakalamang tulad ng mataas na pagkasumpungin ng mga
presyo.
Ang Matalinong Kontrata ng Ethereum ng network ay isang simpleng paraan ng paglilipat ng
mga halaga. Maaari silang ipadala sa anumang lugar sa napakababang gastos. Ang
pagkakakilanlan ay hindi kailangan o imprastraktura ng bangko upang gamitin ang mga ito: ang
kailangan mo ay isang matalinong telepono na may akses sa Internet upang magpadala ng pera sa
buong kontinente at sa mundo. Dagdag pa sa nakakaganyak na mga cryptocurrencies, ang mga
ito ay magkakaibang mga proyekto na itinayo nila. Sapagkat ang mga cryptocurrencies ay
kapaki-pakinabang, mayroon silang ilang hindi nakakalamang tulad ng mataas na
pagkasumpungin ng mga presyo.
Ang pag-unawa sa mga suliranin ng isang kliyente na hindi naka bangko, ang mga tagabuo ay pinalalakas
ang mga pag-andar upang ang isa ay mapanatag na ang produkto ay mananatiling magagamit para sa mga
taong hindi kasama sa mga ekonomiya na umuunlad. Ang simpleng sistema ng pagmumukha at/o pagkilala
sa boses ay nagbibigay ng isang paraan ng pahintulot para sa mga taong walang dokumento ng
pagkakakilanlan. Bilang karagdagan, ang isang igalitarian na sistema ng pagpapalabas ng Token, na nilikha,
ay nagpapahintulot sa pagsasama ng mga pamilyar na yunit na may mababang kita.
Ang mga ito ay mga kumpanya tulad ng mga ito, na kung saan nakasentro sa mga partikular na
pangangailangan ng mga komunidad na hindi nakabangko at ang mga solusyon sa kanilang mga suliranin,
na maaaring magkaroon ng mga pangunahing potensyal sa mga umuusbong na mga merkado.
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AMING LAYUNIN
ANG AMING LAYUNIN PARA SA MGA BANSANG UMUUNLAD
 Upang mabawasan ang antas ng kahirapan.
 Upang bigyan ng posibilidad na magtrabaho nang malayo at lumago ang ekonomiya na
nagpapataas sa pag-imbak at ang kapasidad ng pagpapahiram.
 Pag-iinhinyero at imprastraktura: ang elektronikong pondo ay magpapahintulot sa paglikha ng
bagong negosyo at mga produkto.
 Upang mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga klase.
 Ang pagkakapantay-pantay ng genre ay itatatag na naglulunsad ng pinansyal na
elektronikong aktibidad sa mga kababaihan na nagpapataas ng kontrol sa kanilang sariling
mga pondo at negosyo.
 Upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng agarang pag-akses at mga
kapasidad ng pagbayad.
ANG MGA DATING ASPETO AY NAKAKABUHAY SA PAGBABAGONG NG
 Ang sitwasyong pang-ekonomiya sa mga bansa sa ikatlong mundo ay mababawasan ang
imigrasyon na nahaharap sa mga nakakalamang na ekonomiya, lalo na sa European
Union, kung saan napakalubha ang mga tensyon sa mga social na sistema ng kapakanan
at ang mataas na mga gastos na nauugnay sa problema.
 Bilang isang paikot na bilog, ito ay nagpapahiwatig na ang mga kumpanya na nasa labas ng
kontinente ay magkakaroon ng higit pang mga bukas na pinto para sa kanilang sarili kapag ang
negosyo na mga deal na may isang mahusay na bilang ng mga tao, mga kalakal at mga merkado,
na ginagamit ngayon ay hindi pa nailantad halos sa mga produkto at mga pinansyal na serbisyo sa
ibang bansa.
Ang Alux na Bangko ay hindi isang kapakanan o kawang gawa, ngunit sinisikap naming ibigay ang
perpektong solusyon sa mga tao upang mabago ang kanilang buhay at lumabas sa mataas na ekonomiya sa
pagkuha ng bahagi sa isang bagong digital na ekonomiya na maaari nilang tulungan upang bumuo/magtayo,
at binubuksan nito ang mga pintuan para sa isang ikalawang niche ng merkado para sa mga umuunlad na
bansa.
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MODELO NG NEGOSYO
Ang Lux Ant Digital ay nagtatayo ng dalawang estratehiya upang makabuo ng kita, ang aktibo at ang
pasibo.
Aktibong modelo:
• Personalisadong pag-unlad ng mga Tokens.
• Sariling Kumakalakal na Robot.• Paggawa ng ATM na may personalisadong software.
• Pag-iingat ng mga digital na aset sa pinakasigurado at pinaka-transparent na paraan.
• Konsultansya at Pagpapayo ng Digital na mga Aset.
• Serbisyo ng pagharap sa mga digital na aset (palitan).
• Network ng pagsasanay ng mga pribadong pagsasanay sa kurso para sa mga panlabas na partido na
maaaring interesado sa kumpanya (Mga Kurso ng Cryptocurrencies, Blockchain, Matalinong Kontrata,
Pagkalakal ng digital aset).
Pasibong modelo:
Nilikha namin ang oportunidad ng pag-unlad ng 1 Bilyong Token ALUX, na may isang layunin, iniksyon,
upang bigyan ng liquidity ang kumpanya upang makamit ang aming mga intensyon. Sa parehong paraan,
ang pagbebenta ng sinabi na token ay maaaring makipag-ayos, kapag lumampas sa panahon ng Pre Sale,
sa ilang mga rate ng palitan na naka-quote. Ang bumibili ng mga Token, upang makilala ng Kumpanya
ang kalidad bilang kasosyo at maaari niyang gamitin ang mga karapatan bilang kasosyo at lalo na ang
koleksyon ng mga dibidendo ay dapat na makatarungan sa corporate web ng kumpanya, kinikilala ang
katuparan ng lahat ng mga legal na kinakailangan sa KYC at AML na itinatag sa batas ng bansa na
nagsasagawa ng punong-himpilan.
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Maaari naming payagan ang aming sarili upang sabihin na kahit na hindi alam ng buong mundo kung
paano pamahalaan ang mga bagong teknolohiya, naipasok namin ang isang bagong edad, kung saan
ang kasalukuyang mga henerasyon ay ipinanganak, lumalago at natututo sa pamamagitan ng lahat ng
uri ng teknolohiya. Dahil dito, mahalaga na maisulong natin ang ating sarili sa paggamit ng bagong
pinansyal na sistema, at gawin ang hakbang sa pag-unawa, na hindi namin magagawang mapanatili sa
ating sarili sa tradisyunal na sistemang pagbabangko dahil tayo ay gagawa ng malubhang
pagkakamali.
Upang patuloy na umunlad ang pagpapanatili ng kasalukuyang sistema ng pagbabangko, ay katulad
ng sinusubukang gawin sa ating sarili na naniniwala na ang isang Upuan 124, ay maaaring maging
isang de-kuryenteng kotse. May mga bagay na hindi gumagana at maaaring magdala ng maraming
mga problema sa mga susunod na mga araw. Kaya't nakikita natin ang ating sarili na magbabago nang
sabay-sabay sa mga bagong teknolohiya.

MGA RESULATA NGAYON
Hanggang sa ngayon, ang Digital Lux Ant ay (natapos sa unang pag-ikot):
• Ang paglikha ng konstitusyon ng kumpanya.
• Pakikipagtulungan sa mga panlabas na tagapamahala.
• Corporate Web na may akses sa gumagamit/kliyente.
• Pag-unlad at pag-activate ng mga token na nilikha.
• Modyul ng pagbili para sa mga token sa loob ng web.
• Pag-activate ng pagbebenta ng mga token.
• Pag-unlad ng Bot sa Pagkalakal + IA.
• Pamamahala ng serbisyo ng pagharap sa mga digital na aset.
• Serbisyo ng pag-iingat ng mga digital na aset.
• Serbisyo ng pagkonsulta at pagpapayo ng mga digital na aset.
• Paggawa ng ATM sa ilalim ng order.
• Simula ng Bounty na Programa.

"Sa panahong ito mayroon kaming portpolyo ng mga kliyente na mula pa noong simula ng kumpanya,
lahat ng aming mga serbisyo ay ginamit ng lipunan/kliyente."
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ESTRATEHIYA NG PAGLAGO

1 IKOT NG PRIBADONG PRE SALE

• Mga tapos na milyahe:

• Timeline:

• Perang target

-

- 1 Marso - 16 Hunyo

- 100K

-

Website
Isang Pahina at Maiksing Bersyon
Puting Papel V1
Token Dynamic + Token Panustos na Istraktura
Hurisdiksyong Legal at Pisikal
Paunang Disenyo ng Produkto
Punang Merkadong Kasosyo
Tagapayo ng Pag-ugnayan

* Ang mga nakaraang layunin ay natapos at binuo sa kanilang kabuuan, sa pamamagitan nito ay maaari nating
sabihin na ang pangalawang ikot ay ang una at tanging ikot.

2 IKOT NG PRIBADONG PRE SALE

• Mga tapos na milyahe:

• Timeline:

• Perang target

- Gumaganang Alpha na produkto
(tokenisasyong Yugto)
- Video ng proyekto
- Paunang Komunidad
- EDE Konstitusyon
- Panlabas na pamamahalang
paraan
- Umpisa ng Bounty na Kampanya
- Puting Papel V2
- Mga Software at Patents

- 20 Hunyo - 31 Agosto

- 1M
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3 IKOT NG PRIBADONG PRE SALE

• Mga tapos na milyahe:

• Timeline:

• Perang target

- 1 Agusto - 31 Oktobre

- 1M - 2M

• Mga tapos na milyahe:

• Timeline:

• Perang target

- Beta na Produkto (parehas

- 1 Nobembre

- 10M

leted milestones:
- Gumaganang Alpha na produkto
(Palitan)+ Beta Tokenisasyong
parte
- Handang Whitelist na may 10k
na gumagamit
- ANN Thread sa Bitcointalk
- Nalunsad na Airdrop sa
Bitcointalk
- Bounty na Programa
- Promoting services

PUBLIC TOKEN SALE ROUND 4

na Tokenisasyon at Palitan)
- Kompletong Konponan (na may
10-12 katao sa website)
- Unang kaso ng paggamit ng na
gumagana
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MGA KAILANGANG PINANSYAL
1M - 2018
Pagpapalawak ng Network:
Ginagawa namin ang lumago ang lipunan ayon sa mga pangangailangan ng koponan at ang bilis
ng ebolusyon sa loob ng proyekto.
Panlabas na pagkuha ng espesyalista na tauhan:
͒
Habang lumalawak ang lipunan, kami ay nakatuon sa pagpili ng mga espesyalistang staff sa ilang
mga sektor upang umunlad araw-araw at lumago sa sektor.
Bagong plataporma para sa mga personal na gumagamit ng Lux Ant Digital:
͒
Ang Lux Ant Digital ay nag-aalok ng personal na akses para sa bawat isa sa aming mga kliyente.
Ang akses na ito ayo mula sa kontrol at pamamahala ng mga digital na ari-arian sa kanilang sarili,
konsultasyon sa isang 24/7 na tagapayo, pag-akses sa mga account ng kumpanya at iba't-ibang
mga operasyon upang maging ganap na transparent sa aming mga serbisyo.
10M - 2018/2019
Regulasyong konstitusyon EDE:
Regulasyong Konstitusyon EDE: Ang pangunahing praktis ng Digital Lux Ant ay itinuturing na isang
proyekto na may layunin na naghahanap ng kinakailangang kapitalisasyon upang pamahalaan ang
proseso ng lahat ng mga uri ng mga lisensya at pahintulotan ang mga kinakailangang hurisdiksyon na
nagtataglay ng EDE. Sa isang intermediate area nakita namin ang Elektronikong Pera na mga entity, na
hindi mga bangko o Fintech, ngunit mayroon silang kakayahan upang gumana bilang isang pinansiyal
na institusyon. Ito ay ginagawa ngayong araw na may mga paraan sa mobile na pagbabangko, na may
sapilitang pahintulot ng aktibidad. Inilalagay nito ang EDE sa posisyon ng mapagkumpitensyang
bentahe upang mag-alok, bilang karagdagan, mga serbisyo ng "core at regulasyory na pagbabangko" na,
sa kasalukuyan, ang Fintech ay hindi pinahintulutang gumanap.
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Pagpapaunlad ng plataporma ng Elektronikong Pagbabangko:
Gusto naming mag-alok ng serbisyo ng elektronikong pagbabangko para sa mga kumpanya at para sa mga
indibidwal, ang mga kumpanya at nagsasarili sa mga taong gumagawa ng mas masinsinan,dinamiko at
propesyonal na paggamit dahil sa ito ay isang pangunahing kaginhawahan at mabilis sa kanilang
pang-araw-araw na pamamahala. Ang pinakakaraniwang operasyon sa loob ng elektroniko na sistema ng
pagbabangko ay mula sa mga paglilipat at ang pagpapadala at pagtanggap ng mga file o mga notebook ng
pamamahala hanggang sa konsultasyon ng mga paggalaw ng mga account, sa pagitan ng iba.
Ang elektronikong pagbabangko ay magkakaroon ng serye ng mga pakinabang ng mahusay na halaga at,
overcoat, idaragdag namin sa kanya ang mababang gastos ng mga komisyon para sa mga operasyon ng mga
tradisyunal na pagbabangko hindi para sa kanyang mga kasangkot bilang ikatlong operatiba sa mga transaksyon.
Sa Digital Lux Ant gagamitin namin ang Matalinong Kontrata, kung saan ang mga tagapamagitan ay hindi
umiiral at sa ganitong paraan binabawasan namin ang mga gastos sa mga serbisyo.
Pag-isyu ng mga solusyon sa pagbabayad:
Tulad ng ibang mga presentasyon, dinisenyo namin ang paglabas ng mga maliit na pagpapautang, parehong
pribado at pampubliko, na may isang nakaraang pag-aaral ng mga kliyenteng na posibilidad na mabuhay na
humiling nito at amg lahat ay isang pag-click lamang, sa pamamagitan ng paggamit ng Matalinong Kontrata. Ito
ay pinaliit ang mga gastos sa mga interes ng bawat isa sa mga hiniling na pagpapautang na ginagarantiya ang
ginhawa at ang pasilidad ng mga quotes.
25M - 2020
I+D+i Plano

͒
Pandaigdigang May Regulasyong Pinansyal na Tagapamahala:

͒
Sa puntong ito, ang lipunan ay may hawak na dalubhasang tauhan at kinokontrol sa hurisdisyon kung saan
naninirahan sa upuan ng aming elektronik na perang institusyon.
͒
Pakikipagtulungan sa isang pisikal na institusyon sa pananalapi: ͒
Ang Lux Ant Digital ay tumutukoy sa bahagi ng kanilang mga proyekto upang makipagtulungan sa mga
institusyong pang-pinansyal kaya binigyan ng kadalian ang pagsasama sa loob ng pagpapatakbo.
Ang aming diskarte sa pakikipagtulungan sa mga sentral na bangko at sumusuporta sa karagdagang mga digital na
mga pera ang magiging pangunahing layunin ng pagsasama-sama ng pananalapi, pang-ekonomiya at panlipunan,
makakatulong ito sa amin na suportahan ang mga pagkukusa sa parehong malakihan at maliit na mga ekonomiya,
habang nagpapabuti sa mga transaksyong internasyonal.
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ICO pag-unlad na suportado:

͒
Ang Lux Digital Ant ay nagsasaliksik at bumuo ng pinakamahusay na pormula para sa isang ICO
"initial offering currency ", hinahanap ang pinakamahusay na pag-andar nito at pag nanais, sa 2019
upang maisama at gawin ang pakikipagtulungan sa anumang pinansiyal na institusyon.
Ang intensyon ay hindi wawalain ang kakanyahan na bumabalot sa desentralisasyon na kayang, iakma
ito bilang kahulugan ng pagbabayad at tinanggap sa maramihang mga pananalaping institusyon sa
buong mundo.
Mga paraan para sumali:
• Isang bukas na kumpanya: hindi ito layunin ng mga tagapagtaguyod/layunin na i-monopolyo ang 100%
ng transaksyon.
• Ang paglahok ng mga shareholder ay inoobserbahan/pinag-isipan sa rehistro ng mga kasosyon
nagtatag, na ginagawa ang mga manggagawa na kumuha ng mga espesyal na responsibilidad sa loob
ng kumpanya at, mga kasosyo sa pananalapi ng pansamantalang katangian.
• Ang kumpanya ay bukas sa anumang uri ng ideya upang lumikha ng pagbabago o pagpapabuti mula
sa interes ng namumuhunan.
• Matatanggap ng interesadong namumuhunan, hindi lamang ang mga tradisyonal na pagkilos sa harap
ng isang notaryo, hindi lamang iyon ngunit siya ay makakatanggap ng Token mula sa kasulatang
kapital ng namuhunan.
• Ang mga kliyente na bumili lamang ng Token ALUX sa pamamagitan ng web, ay hindi
makakatanggap ng anumang uri ng dibidendo, maliban kung makumpleto nila ang mga porma ng KYC
at sapilitang AML.
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TEKNOLOHIYA
BLOCKCHAIN

Ito ay isang database, isang libro ng accounting, kung saan ang lahat ng makikilahok sa network ay
magkaroon ng isang kopya. Ang susi sa teknolohiyang ito ay ang pinagkasunduan: kung lahat tayo ay
magkapareho ng impormasyon, ang impormasyon na ito ay totoo. Nagrerehistro at nag-iimbak ng mga
transaksyon (mga paglilipat ng impormasyon sa pagitan ng mga entidad sa loob ng network), in aalis ang
mahalagang pangangailangan ng "maaasahan" at sentralisadong mga ikatlong partido. Ang
impormasyong ito ay maaaring maging digital na pera, impormasyon ng pagkakakilanlan o anumang iba
pang uri ng nakabalangkas na impormasyon.

ANG KATOTOHANAN NG KANYANG KATALINUHAN
Pag-alam kung paano at kung kailan magsisimula sa pagiging makasarili sa birtuwal na pinansiyal na
mundo ay nagsasangkot ng maraming mga panganib sa pamamahala ng mga digital na pamamahala
ng aset mismo. Doon ay isang progresibong pag-aaral ng kurba na hindi maaaring palampasin.
Mga bagong tuntunin na hindi kailanman narinig dati, ang mga bagong interface na nilikha na mataas
na seguridad, araw-araw bagong cryptocurrencies, bagong ICOs kabilang ang mga bagong mga
Token, na dapat nating malaman kung paano haharapin ang mga ito mula sa pag-alam kung paano
hindi maalis ang isang ICO mula sa isang Cryptocurrency, upang malaman ang pag-andar ng mga ito,
pag-aaral ng pagiging kapaki-pakinabang ng mga Token at pag-aaral kung paano pamahalaan ang
mga ito.
Ang lahat ng ito ay maaaring humantong sa isang panganib dahil sa maling paggamit ng digital na
pitaka at ang pagkawala ng malaki kabisera.
Sa lahat ng ito ay nagbibigay kami ng solusyon sa pamamahala ng mga digital na aset, kabilang ang
pagsasanay para sa bawat isang namumuhunan. Ang katotohanan ng hindi pagkakaroon ng oras
upang suriin ang ating sarili mga portpolyo at mga pondo ay nangangahulugang pagkakaroon ng
pagdepende sa isang pinansyal na tagapayo na dalubhasa sa pagpaplano ng mga digital na aset na
nangangahulugan ng kayang protektahan ang mga aset laban ang mga panganib sa pagpapatakbo at
pagsukat.
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MATALINONG KONTRATA
Ang matalinong mga kontrata ay mga programang nagpapatupad ng mga nakarehistrong kasunduan sa
pagitan ng dalawa o higit pang mga broker, ang mga ito ay dinisenyo na may nakapagsasariling
teknolohiya, iyon ay desentralisahin ang pamamahala na tumutugma sa mga partido na kasangkot sa
kontrata.
Ang isang matalinong kontrata ay kumakatawan sa patuloy na ebolusyon ng teknolohiya, sa
kadahilanang ito ay pumapalit sa kombensyunal na kontrata, ang nakapagsasarili nitong disenyo ay
gumagawa ng ganitong uri ng kasunduan bilang isa sa mga pinakaligtas na imbensyon, dahil
pinahihintulutan nito ang mga mamumuhunan na ilaan ang kanilang kapital sa anumang negosyo na
nais nilang ipatupad ayon sa itinatag na mga parameter, dahil ang mga kontrata ay hindi maaaring
baguhin sa anumang paraan.
Ang mga ito ay isang estratehiya na nagtatatag ng mga digital na kasunduan, na nakaprograma sa isang
serye ng mga koda na hindi maaaring maintindihan o baguhin sa anumang paraan, dahil ang kanilang
ang nakapagsasariling teknolohiya nito ay responsable para sa pagtatalaga ng pagsunod sa mga
baryante,upang makakuha ng pinakamainam na mga resulta.
Dahil dito, ang kahusayan ay nadagdagan, ang seguridad ng mga resulta, at nakamit ang malaking
pagbawas na may kinalaman sa gastos ng mga kontrata, ito ay dahil sa katotohanan na ang kombensy unal
na mga kasunduan ay dapat isinasagawa ng isang abugado, na siyang naglalarawan ng mga baryante,
mga taong nasasangkot, naka-iskedyul na mga petsa at marami pa.
Sa pamamagitan ng pagpapalit ng pamamahala ng tao para sa katalinuhan ng isang sistema na may
kakayahang mag-account, matukoy, seguruhin at awtomatikong iligtas ang mga kondisyon ng isang
kontrata sa mas mababang halaga, posibleng matukoy na ang katalinuhang artipisyal ay naging isang
mas mahusay na opsyon.

SARILING KONTROL NG MGA ACCOUNT
Ang mga may hawak ng account ng Alux Bank ay makakakuha ng kanilang sariling mga pondo sa
blockchain, at ang mga gumagamit ay magagawang magsagawa ng mga transaksyon nang walang
tahasang pag-apruba ng anumang tagapamagitan o gitnang entidad, sa isang nakapagsasarili na
paraan. Sa madaling salita, tanging ang mga may hawak ng account ay may akses sa susi na
kinakailangan ng mga account, at sa paniniwalang tinutupad nila ang mga alituntunin na itinatag sa
mga matalinong kontrata na pinamamahalaan ng network, ang may-ari ng account ay maaaring
magpatuloy sa kanyang sariling mga pondo.
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PAGKAPRIBADO
Ang mga transaksyon at ang pag-akses sa pribadong impormasyon, pati na rin ang pagkakakilanlan
ng gumagamit, ay nangangailangan ng isang pribadong password at isang biometric na pagkilala na
eksklusibo para sa gumagamit ng aparato.
Sa ilalim ng walang konsepto ang mga ikatlong partido ay walang akses sa mga pribadong password ng
gumagamit, o hindi siya maaring magpanggap bilang mga gumagamit, walang akses maliban kung
pinahintulutan ng nasabing gumagamit.
Dagdag pa rito, alam namin ang mga hamon na ginagarantiyahan ang pagkapribado sa blockchain, at
sasamantalahin namin ang lahat ng kagamitan ng mga ito sa pagpapanatili ng pagkapribado, tulad ng
pagkukudigo ng impormasyon. Sa mga sitwasyon kung saan may pangangailangan sa pagpapalitan
ng impormasyon na kailangan mula sa gumagamit, ang isang tahasang awtorisasyon ay hinihiling
mula sa gumagamit, at ang tanging gumagamit lamang ang maaaring magpahintulot sa nabanggit na
pag-akses sa itaas sa kanyang pribadong susi..

PELIGRO SA KALIGTASAN
MGA MAPAGKUKUNAN NG TAO
Ang aming pangkat ng mga mapagkukunan ng tao ay sinisikap na mapanatili ang aming koponan /
tauhan bilang ganap na kuwalipikado at laging alam ang mga pagbabago sa mga tuntunin ng Seguridad
at Pamamahala upang tiyakin na kaya nilang harapin ang panloob o panlabas na mga pagbabanta..
Nagdaragdag kami ng diwa ng pagkakaiba: ang diskarte ng Koponan ng Tagapagtaguyod ay i-ugnay
hanggang sa abot ng makakaya mula sa tradisyunal na mga modelo ng mga serbisyo sa pananalapi,
teknolohiya at mga kumpanya sa inobasyon ng kumpyuter, na nakilala ang mga makabuluhang
pagkukulang sa pagbuo ng napapanatiling mga kaugalian at mga garantiya ng tagumpay para sa mga
kliyente: kakulangan ng pangitain, misyon at mga pinahahalagahan, kawalan ng katatagan ng mataas
na kuwalipikadong tauhan, kakulangan sa paglahok ng mga teknikal at komersyal na tauhan na sanhi
ng konsentrasyon ng mga desisyon, maliit na pamumuhunan sa pagsasanay at teknolohikal na
pagrere-cycle, atbp.
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Batay sa mga pagkakamali at bilang pilosopiya ng negosyo, ang mga sumusunod ay mga elemento ng
pagpapabuti ay iminungkahi na ang layunin ay hindi lamang maakit ang pinakamahusay na mga
propesyonal ngunit pati na rin ang pinakamahusay na mga kasosyo at, siyempre, ang pinakamahusay na
mga kustomer:
• Ang pag-recruit at pagpapanatili ng talento: nakapagsasariling rehimen, baryane na kabayaran
ayon sa komisyon para sa anumang empleyado batay sa mga layunin ng kumpanya na itinakda sa
simula ng bawat taon, walang tigil na pagtanggap para sa profile na nauugnay sa pagpapa-unlad ng
mga softwares, atbp.
• 360º na komunikasyon: ang mga propesyonal ng Lux Ant Digital ay mga espesyalista na maymalawak
na karanasan sa kanilang larangan upang ang mga operasyunal na mga desisyon sa pagpapatakbo ay
ibinabahagi, tinatalakay at inaangkop kung kinakailangan.
• Espesyalisasyon: ang target na merkado ay dapat makilala ang Lux Ant Digital dahil sa mataas na
kadalubhasaan nito sa pagpapa-unlad ng software at para sa pamamahala ng digital na pananalapi nito,
hindi katulad ng malaking bahagi ng mga kompanya ng IT, dapat itong ganap na totoo.
• Panlabas na imahe ng kompanya: Alinsunod sa pilosopiya na ito at dahil sinasalungat nito na ang
kakayahang gumamit ng mga bagong teknolohiya at pag-unlad sa kumpyuter ay isang mahalagang
kadahilanan ng tagumpay kapag nangunguna sa sektor na ito, ang Lux Ant Digital ay nagnanais na
maglathalang muli ng isang disenyo ng imahe, ang pagiging moderno at ang pagiging iba sa merkado
sa pamamagitan ng higit pang korporasyong imahe.
Nag-aalok kami ng isang makabagong bokasyon: ang muling pamumuhunan ng kita ay isang prayoridad
na layunin upang bumuo ng isang katalog ng mga makabagong mga produkto kaya, sa lawak ng mga
posibilidad, ang pamumuhunan ay gagawin sa linya kasama ang pagsingil.
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TULOY-TULOY NA PAGSUSURI
• Kumuha ng mga komersyal na posibilidad na walang kinalaman sa core ng
kumpanya na tumututok ng pansin sa layunin ng buong koponan sa pag-unlad ng korporasyon.
• Palakasin ang mga relasyon sa mga kasosyo sa internasyonal na kapasidad.
• Pagandahin ang pagpoposisyon ng imahe at tatak na nakatutok sa pag-akit sa interes ng mamimili
(Pagmemerkado, Pag-aanunsyo at Mga tagapamahala ng Komunikasyon ng mga panghuling
kumpanya) nang hindi napapabayaan ang pagkaseryuso sa imaheng nakalimbag sa pamamagitan ng
mga kumpanya ng teknolohiya.
• Magsagawa ng isang mataas na aktibong mapagkumpetensiyang pagsubaybay sa ebolusyon ng
pananalapi na mga sistema at regulasyon sa mga digital na aset.
• Dahil sa bagong bagay o karanasan ng teknolohiya at kakulangan ng dalubhasang tauhan, itaguyod
ang mga pagrecruit na pagkilos para sa mga mag-aaral sa kamakailang mga kurso o kamakailang
nagtapos na sinanay ng mga may karanasang staff na kinuha.
• Espesyal na pansin at kritikal na pagsubaybay sa pananalapi. Sa kaso ng pagpapalaki ng panlabas
pondo, suriin ang posibilidad ng isang pinansyal na tagapamahala na iniambag ng namumuhunan.

CONTINGENCY NA PLANO
Sinusunod namin ang pamamahala ng pagpapatuloy ng negosyo, sa ganitong paraan, upang
iproseso ang tagumpay ng kapasidad at pagpapanatili ng aming kumpanya. Hinuhugis nito ang
mahalagang bahagi ng pamamahala ng kaligtasan ng mga sistema ng impormasyon, pinlano at
napatunayan, na ngayon ay mas kilala bilang cybernetic na kaligtasan. Kapag nagsasalita tayo
tungkol sa pagpapatuloy ng negosyo tinutukoy namin ang kakayahan upang makaligtas sa
"masamang bagay" na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kumpanya.
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MGA REGULASYON AT KINAKAILANGANG KATUPARAN
Ang EDE na tawag ay nangangailangan ng isang mas malakas na platapormang pang-teknolohiya
na pinapaloob sa Fintech upang sumunod sa mga patakaran sa seguridad, pag-iwas sa money
laundering at pagpapatakbo ng panganib, halimbawa. At sa kabilang banda, maaari silang gumana
bilang anumang pinansiyal na institusyon na kasalukuyang ginagawa nila sa kanilang mga modelo
ng mobile na pagbabangko, kasama ang kinakailangang pag-apruba ng aktibidad. Ito ay
naglalagay sa EDE sa isang mapagkumpetensyang kalamangan para magkakaloob ng mga dagdag
na serbisyo at "regulatory core na pagbabangko", sa ngayon, ang Fintech ay hindi awtorisadong
gumanap.

KYC at AML
Bilang isang regular na entity, ang Digital Lux Ant ay nangangako na tutuparin ang lahat ng
kailangan at mga obligatoryong kinakailangan para sa regulasyon ng KYC at AML, upang makita
ang alinmang mapanlinlang na paggamit ng pera mula sa mga kahina-hinalang gawain. Nauunawaan
namin ang KYC ay kinokontrol at pinoproseso ang pangangasiwa ng isang entity ay malalaman ang
kanyang bago at dating mga kliyente, mula sa kung ano ang itinalaga nila sa kanilang sarili at kung
saan sinabi
ang mga pondo ay nagmula, na may balak na pag-iwas sa pagpabor sa komersyong ugnayan sa mga
taong may kinalaman sa mga krimen tulad ng money laundering, terorismo, korapsyon ng
pamahalaan, mga krimen na may kaugnayan sa droga, sa pagitan ng iba.
Ang KYC ay sumasagot sa isang legal na kaayusan ng mga institusyong pang-pinansyal sa buong
mundo. Sa isang banda, kailangan nilang isagawa ang pormal na pagkakakilanlan ng mga kliyente sa
pamamagitan ng paggawa ng ID kard, pasaporte at NIE para sa mga dayuhang mga kliyente, pati na
rin ng NIF. At sa kabilang banda, obligado silang sumali sa pangunahing identipikasyon, ibig sabihin,
upang malaman sa lahat ng oras kung sino sa likod ng isang kumpanya na nagbubukas ng isang
account, atbp.
Ang lahat ng mga kinakailangang ito, na kung saan ay kinakailangan ng marami para sa mga bagong
kliyente para sa ibang matagal na, sila ay pare-pareho at samakatuwid ay bawat oras ang kliyente na
entity ay maaaring tanungin ang impormasyong ito mula sa sinuman. Kung ang ang kliyente ay
tumangging maghatid ng dokumentasyon na kailangan ng kanyang bangko, ito ay maaaring ihinto
ang pagbibigay sa kanya ng mga serbisyo at magpatuloy sa pagsasara ng kanyang mga account sa
bangko sa entity.
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PROSESO NG KYC
Naniniwala ang Alux na Bangko sa mga account na may mga digital na pagkakakilanlan na isinama para
sa lahat ng kanyang mga gumagamit at ito sinusuri sa isang proseso ng pagsasama na KYC.
Pinapatunayan nito ang mga pagkakakilanlan ng mga gumagamit at ito ay humahantong sa mga serbisyo
ayon sa mga hurisdiksyon na regulasyon ng bawat bansa. Magagamit ang modelo ng biometrikong talaan
sa pamamagitan ng facial at pagkilala ng boses, bagay na magpapahintulot sa maraming tao, na dapat na
magkaroon ng bahagyang identipikasyon, upang sumali sa global na pinansyal na sistema.

PSD2
Ang bagong pagpapatupad ng serbisyo PSD2 ay magdadala ng isa sa mga pangunahing
pagbabago ng mga pinakabagong taon sa industriya ng bangko at pananalapi, lalo na mula
sa digital na pananaw at ng mga mobile na aplikasyon.
Ang European Union ay nagpatupad ng isang bagong "bord ng mga serbisyo ng pagbayad"
(PSD2), pinapabuti ang umiiral na mga patakaran at, lalo na, pagtataguyod ng mga
pagbabayad sa pamamagitan ng mobile at sa pamamagitan ng Internet, sa isang
pagtatangka na magdala ng mga kumpanya sa bangko
patungo sa bagong digital na panahon sa pinansyal na bagay at ng mga pagbabayad. Ito ay
ngayon, sa 2018, kapag ang lahat ng mga pamamaraan na ito ay dumating sa puwersa, at
iyon ay ipagpalagay na sapat ng mahalaga na pagbabago na kung saan ay magsisimula kami
upang maging maingat sa lalong madaling panahon.
Ang isang serbisyo na ito ay nagpapahintulot sa amin na pahintulutan lamang ang
pangangalakal kung saan mo isinasagawa ang pagbili sa order na ito na nagpapahintulot sa
mga pagbabayad sa iyong pangalan sa isang bank account.
Para dito, ang negosyante at bangko ay makakapag-usap sa isang API na walang
kailangang mag-apela sa mga tagapamagitan bilang Visa o Mastercard, hanggang ngayon,
ang mga iyon na naglo-load ng halaga ng pagbili sa kasalukuyang account ng mamimili.
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Sa PSD2, ang mga may hawak ng account ay ang mga taong nagbibigay ng pahintulot upang maakses ang
naturang impormasyon sa pamamagitan ng isang ikatlong partido na may lisensya sa pag-aalok ng mga
serbisyo ng pagbabayad. Gamit ang mga pahintulot na ito, maaaring mukhang ang pag-alis ng mga
tagapamagitan ay hindi na kailangang gawin pa upang gawin ang mga pagbabayad
na maging mahina sa online. Ngunit hindi lampas sa lahat ng katotohanan.
Ang sariling bord ay nagtatag ng isang hanay ng mga elemento ng kaligtasan, bagaman ang ilan sa mga ito ay
hindi umiiral hanggang Septiyembre, 2019 na nagpapahintulot sa mga bangko ng oras upang gamitin nila
ang teknolohiyang ito. Ang pagsusuri ay gaganapin sa dalawang salik, sa pagitan ng kung saan nakikita nila
ang isang password, PIN code, ang numero ng kard, ang mobile phone at nakapaloob sa pag-scan ng mga iris
o ang fingerprint.
Sa katunayan, posibleng maraming mga aplikasyon ng mga ikatlong partido na gumagawa nitong pagsusuri
sa isang hakbang lamang o kahit na wala, na kung saan ay mapapadali at gagawin ang proseso ng mas simple
ang pabili sa parte ng konsumer.
Bukod pa rito, kinakailangang regulahin ang pag-akses sa mga account sa bangko ng konsumer sa bahagi ng
mga ikatlong partido, ang ilang mga teknolohiya ay iiwasan bilang Screen Scraping, kung saan nakikilahok
sila sa pagsubaybay sa impormasyon ng mga kliyente para sa isang normal na gumagamit at ang
impormasyong ito ay gagamitin upang mapadali ang pag-akses o upang mabawasan ang oras ng pagsuri at
pag-aaral, halimbawa, upang payagan ang pagpapautang.
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TOKEN ALUX
PAGBENTA NG TOKEN ALUX
Ang Lux Ant Digital S.L. ay bumuo ng isang digital na token, na kung saan ay isang matalinong
kontrata na ibinigay ng Ethereum network. Ang pangalan ng token ay "Alux Digital" at ang ticker nito
ay 'ALUX'. Ang Token ay sertipikado at sinuri ng mga bumubuo ng mga pamantayan ng Ethereum.
Ang mga token ay pinamamahalaan tulad ng isang Ethereum na pitaka, at gumagana ang mga ito ng
parehong bilang isang bituwala na barya, ibig sabihin ang bawat kilusan o transaksyon
ay nakarehistro.
Ang bumibili ng mga token, upang makilala siya ng kumpanya bilang isang kasosyo sa kalidad at
maaaring magawa niyang gamitin ang kanyang mga karapatan at karamihan ay espesyal ang mga
pagbabayad ng mga dibidendo na kailangang i-justify sa corporate web ng kumpanya. Ang
pagpapatunay ng pagsunod sa lahat ng umiiral na legal na mga kinakailangan sa KYC y AML na
nagtatatag ng kasalukuyang batas sa bansa na nagsasagawa ng upuan.
Ang token ay libreng ginamitin para sa mga miyembro pati na rin ang mga pangatlong miyembro at
walang kailangan para sa anumang mga naunang komunikasyon sa mga natitirang shareholders.
Sa pagtingin na magbigay ng equity sa token, ang mga shareholder ay nagpapahintulot sa
administrador upang maaari niyang hilingin ang kontribusyon ng mga token sa mga espesyal na web
page online, na sumusunod sa mga kinakailangan ng mga banyagang mga opisina ng palitan upang
maipalista nila ang kanilang presyo sa pag-quote. Inaprubahan din ito, kung nalaman ng administrador
na kinakailangan, upang umupa ng mga serbisyo ng isang tagagawa ng merkado (tagalikha ng merkado)
na may layuning maiwasan ang bigla o biglaang paggalaw
sa presyo ng token.
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PAGMAMAY-ARI AT PAG-IINGAT NG TOKEN
Ang panukala para sa paglikha ng Token ALUX ay naglalayong magbigay ng Lux Ant Digital ng liquidity
at magagawang isakatuparan ang mga layunin. Sa ganitong paraan, ang pagbebenta ng mga Token ALUX
ay maaaring makipag-ayos pagkatapos ng panahon ng pre-sale, sa ilang mga palitan.
Ang bumibili ng mga token, upang makilala siya ng kumpanya bilang isang kasosyo sa kalidad at
maaaring magawa niyang gamitin ang kanyang mga karapatan at karamihan ay espesyal ang mga
pagbabayad ng mga dibidendo ay kailangang i-justify sa corporate web ng kumpanya. Papatunayan ang
pagsunod sa lahat ng umiiral na mga legal na kahilingan na itinatag ng bansa na may hawak na kumpanya.


Paglalarawan ng Proyekto: Pag-unlad ng EDE

 Paglalarawan ng ALUX: Ang Token ay nilikha ng Lux Ant Digital upang maipakita ang
kinakailangan mga lisensya upang lumikha ng huling proyekto.
 Simbolo ng Ticket: ALUX
 Kasaysayan ng Token: Ang Token ay ERC-20 sa Blockchain ng Ethereum
 Kabuuang dami ng Token ALUX: 1 Bilyong Token
 Transaksyon ng mga token na hindi nabenta: Ay susunugin
 Mga Cryptocurrency na tinanggap sa pagbenta ng Token ALUX: Ethereum at Bitcoin
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MGA TEKNIKAL NA DETALYE

Ang matalinong kontrata ay nakarehistro nang direkta mula sa network ng Ethereum:
https://etherscan.io/address/0x42cee7dd9b47c2cee35ca996a712e8c99471d46f

Paglalarawan ng proyekto

Pag-unlad ng EDE

Paglalarawan ng ALUX

Nilikha ang token ng Lux Ant Digital upang taglayin ang
kailangang mga lisensya upang lumikha ng huling proyekto.

Simbolo ng Tiket

ALUX

Kasaysayan ng Token

Token ERC-20 sa Blockchain ng Ethereum

Araw ng umpisa

Pribadong pre sale: 20 Hunyo - 31 Agusto
Publikong pre sale: 1 Sept.2018 - 31 Okt.2018

Huling araw

Publikong pagbenta : 1 Nobyember 2018

Presyo ng Token ALUX

Iaanunsyo sa pre-sale

Total na bilang ng Token ALUX na ilalabas

1 Bilyong mga token

Limitadong gamit ng Ethereum

Kapag natapos na ang pre-sale

Transaksyon ng mga token na hindi nabenta

Ay susunugin

Mga cryptocurrencies na tinatanggap sa pagbenta
ng Token ALUX

Ethereum (ETH) at Bitcoin (BTC)
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MGA NAKALAANG TOKEN

18 %

10 %

50 %

2%
5%

Publikong Pagbenta
Koponan
Mga tagapayo
Bounties
POP
Reserba

15 %

GAMIT NG MGA NALIKOM

8%
7%
5%
40 %

20 %

Pag-unlad ng Software
Pagmemerkado at I+D+i
ETH Reserba
Mga gastos sa Legal na Proseso
Pag-unlad ng Komunidad
Gastusin ng Administrasyon

20 %
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ROADMAP

͓

2018

Q1/Q2

2018

2019

2019

Q3/Q4

Q1/Q2

• EDE Konstitusyon
• Mga pamamaraan ng panlabas na
pamamahala
• Bounty na Programa
• Puting Papel V2
• Mga Softwares at Patents

• Elektronik na pagbabangkong Plataporma
• Pag-unlad ng Alux Bank APP
• Paglabas ng mga Solusyon sa Pagbayad
• Alux Bank Kard na Pagbayad

• Mga pamamaraan ng panlabas na pamamahala
• Intern Social Network
• I+D+i Plano
• Mga dibidendo sa kapitalistang mga kasosyo

Q3/Q4

2020

• Hurisdiksyon Legal at Pisikal
• Unang Disenyo ng Produkto
• Mga tagapayo at Pagmamay-ari
• Website + Token Dinamiko at Istraktura ng
panustos

• Napapangalagaang Pangmundong Pinansyal na
tagapamahala
• Malawak na pag-unlad na may marami pang kasosyo
at mga tagabuo

Q1/Q2

2020

• Pakikipagtulungan sa mga pinansyal na

Q3/Q4

entity

Sinusunod namin ang pamamahala ng pagpapatuloy ng negosyo, sa ganitong

Contingency Plano

paraan, upang iproseso ang tagumpay ng kakayahan at pagpapanatili ng aming
kumpanya. Ito ay isang hugis na mahalagang bahagi ng pamamahala ng
kaligtasan ng impormasyon ng mga sistema, binalak at napatunayan, na ngayon
kilala ang sarili na mas karaniwan bilang cybernetic na kaligtasan.

Kapag nagsasalita tayo tungkol sa pagpapatuloy ng negosyo kami ay sumangguni

2021

sa kakayahan upang makaya ang "masasamang bagay" na maaaring magkaroon
ng negatibong epekto sa kumpanya.͒

͒

+ 2022

Page 42 of 45

KONKLUSYON
Mula sa aming pananaw at sa buong cryptographic na komunidad, ang kakulangan ng pagbabago sa
loob ng pamamahala ng pamana ng pananalapi, ay nangangahulugan na mananatili tayong naka-angkla
sa nakaraan. Ang oportunidad na inaalok sa amin upang simulan ang pagiging bahagi ng mga lider ng
bagong digital na panahon ay hindi kailanman naging napakalaki at napakalaking benepisyo para sa
lahat.
Ang akses sa teknolohikal na modernisasyon ay namamahala upang baguhin ang komersyal na mga
modelo ng mga bangko mismo sa pamamagitan ng makabuluhang pagbawas ng mga gastos at malaking
pagpapalakas ng mga bahagi sa merkado sa pamamagitan ng pagkuha ng digital ng mga kustomer.
Ang Lux Ant Digital ay isinama sa proyekto ang paglikha ng isang EDE (electronic
money entity), na kung saan ay nakatuon sa mga pagsukat ng ekonomiya, ang pag-aalis ng komisyon
mula sa mga ikatlong partido at sa mga pangunahing serbisyo ng pagbabangko tulad ng mga pag-iimbak
at mga pautang. Upang maisakatuparan ang mga layuning ito sa termino, hihilingin ng Lux Ant Digital
ang karagdagang pagbabangko, mga lisensya at/o pakikipagsosyo sa mga pangunahing saklaw na
magagawang magpatakbo ng mga pera at mamamahala ng mga internasyunal na transaksyon nang
walang pangangailangan para sa mga ikatlong partido na komisyon. Nagbibigay din ito ng makabagong
mga serbisyo para sa mga indibidwal na kliyente (pag-iimbak) at para sa mga negosyo (mga daloy ng
pera).
Ang Lux Ant Digital ay hindi nakalimutan ang cash bilang mga paraan ng pagbabayad sa mga umuunlad
na bansa, kaya naka-angkop ang isang network ng mga umiiral na nagtitingi upang mapanatili ang
serbisyong ito. Isang network ng mga ahente pati na rin ang mga istasyon ng serbisyo, mga tobacconist,
atbp Bawat isa
ng mga ito ay magkakaroon ng isang account sa Lux Ant Digital upang mapadali ang sinabi na mga
operasyon at serbisyo. Sa gayon, magkakaroon sila ng mga kard sa pagbabayad na tuwirang ibinibigay ng
kumpanya, na maaaring magamit bilang isang opsyon para sa mga pagkuha at deposito sa karamihan na
mga ATM na magagamit sa buong mundo.
Ang kakayahang magkaroon ng mga deposito at pag-isyu ng mga pautang ay naiintindihan bilang batayan
ng anumang sistema ng pagbabangko, gayunpaman, alam namin na napakahirap na maakses ang sektor na
ito dahil sa mga kinakailangan na pagsunod lalo na ng kapital. Iyon ang dahilan kung bakit ang Lux Ant
Digital ay may layunin ng matagumpay na pinag-aralan dati sa pagkuha ng mga lisensya at
pakikipagtulungan at sa ganitong paraan ay maisagawa ang tinatayang operasyon nang walang limitasyon
para sa dami ng paunang kapital. Samakatuwid, napakahalaga na maakses ang Lux Ant Digital sa merkado
na may wastong kapital upang tamasahin at maakses ang pagsukat ng ekonomiya at sa gayon ay maging
maligaya sa pagiging mapagkumpitensya na umiiral sa mga merkado.
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Sa panahong ito, ang bawat mamumuhunan ay humihingi ng mas personal na karanasan, madalian at may
mas nababagay na mga komisyon. Pinapadali ng buong proseso ang pagpapadala sa bagong panahon na
ito ang buong pamamaraan na ito. Walang mga limitasyon ang mga gumagamit o pinansiyal na tagapayo
na nag-iwan ng libu-libong mga kustomer sa madilim at walang kontrol sa kanilang pananalaping mga
desisyon.
Sa susunod na dalawang taon ang bagong henerasyon ng sanlibong taon ay magsisimula at aampunin
namin ang lahat ng mga teknolohiya na nagdudulot sa amin ng digital na ebolusyon.
Maaari nating kumpirmahin na ang teknolohiya ng Blockchain, unti-unti, ay tinukoy bilang isang sistema
na may maraming mga pinasadyang solusyon.
Ilan lamang ay may kinakailangang kaalaman upang mamanipula ang mga ito na pinapaikli
ang panganib at napakakaunti ang handa upang mag-tune in sa isa sa mga pinakadakilang
digital na tagumpay sa kasaysayan. Sa maikling salita, dapat nating muling itayo ang buong
sentralisado at malabo na pananalaping sistema tulad ng mayroon tayo ngayon, sa
pamamagitan ng isang ganap na transparent at desentralisadong sistema.
Ang Lux Ant Digital ay nagpapanatili ng isang Tumutuloy na Negosyong Plano, ganap na
pag-aaral at binuo dati, na kinabibilangan ng mga komunikasyon sa krisis, maging ito man ay
mga sistema ng impormasyon, suporta sa mga serbisyo o pagpapatakbo.
Hinahanap namin ang pinakadakilang seguridad sa aming software, mga pagpapabuti at
araw-araw na mga update. Kasabay nito ay may isang simpleng serbisyo na gagamitin para sa
anumang uri ng madla.
Nakikipagtulungan kami sa lahat ng mga regulasyon sa pagsunod upang magkaroon ng isang patas na
operasyon. Bilang isang regulated entity, ang Lux Ant Digital ay sumunod sa lahat ng kinakailangang
mga kinakailangan para sa KYC (know your client) at ang AML (pag-iwas sa money laundering)
kasama ang kaugnay na programa na binuo upang makita ang anumang kahina-hinalang aktibidad.
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PAGTATATUWA
Ang dokumentong ito ay para lamang sa mga layuning pang-impormasyon at wala sa mga ito ang
bumubuo ng isang pamumuhunan, legal na buwis o iba pang payo. Responsable ka para sa iyong
personal pamumuhunan. Habang sinusubukan naming magbigay ng tumpak na impormasyon, sa
ilalim ng walang pangyayari ang Lux Ant Digital at ang lahat ng mga miyembro nito, o mga kasosyo
ay maaaring garantiyahin ang integridad o katumpakan ng nilalaman, o pagiging kapaki-pakinabang
nito para sa anumang partikular na layunin. Samakatuwid, ang Lux Ant Digital at ang mga miyembro
nito, mga tagatulong at kasosyo ay hindi nagbibigay ng isang garantiya, ni hindi sila tumatanggap ng
responsibilidad sa pagdudulot ng anumang pinsala o pinsala maaaring sanhi o mangyari sa
pamamagitan ng paggamit ng detalyadong impormasyon sa dokumentong ito. Lahat ng impormasyon
at nilalaman na ibinigay sa dokumentong ito ay dapat gamitin bilang ito. Mangyaring suriin nang buo
ang lahat ng impormasyong ibinigay sa lugar na ito at ilapat ayon sa iyong mga partikular na
kalagayan. Wala sa impormasyong ibinigay sa dokumentong ito ang naglalayon upang magamit
upang palitan ang mga propesyonal na payo at ang mga gumagamit ay pinapayuhan na humingi ng
payo bago gumawa ng desisyon. Ito ay nakasalalay lamang at eksklusibo sa gumagamit kung ang
payo ay ligtas at angkop para sa kanyang partikular na sitwasyon. Ang backed na pahayag ay hindi
tunay na pagbalik at walang garantiya na ang nakaraanng mga pagbabalik ay magpapatuloy at/o
makakabuo ng mga hinaharap na pagbabalik. Walang positibo o iba pang mga rekomendasyon ay
gagawin tungkol sa mga indibidwal na halaga o mga token na nabanggit sa dokumentong ito. Ang
katumpakan ng impormasyon na ibinigay ay nakuha mula sa mga mapagkukunan na itinuturing na
maaasahan at hindi garantisado. Ang impormasyong nakapaloob sa dokumentong ito ay para lamang
sa paggamit ng tao kung kanino ang Lux Ant Digital ay nagbigay ng materyal. Ang Lux Ant Digital
ay hindi isang tagapayo sa pamumuhunan, isang bangko o isang tagapamagitan at, samakatuwid, ay
hindi lumahok sa pag-aalok, pagbebenta o pamamahagi ng mga mahalagang papel, at hindi rin
nagbibigay ng anumang pamumuhunang payo. Ang dokumentong ito ay gumagamit ng cookies.
Walang funnel ang Lux Ant Digital ay hindi mangongolekta ng personal na datos. Hindi kami
nangangako na ang aming nilalaman o serbisyo ay maghahatid sa iyo ng isang paggambala,
napapanahon, ligtas o walang-bisa na paraan. Ang gumagamit ay kinikilala, naiintindihan at
tinatanggap na ang mga token ay hindi pinahahalagahan at nararapat na hindi nakarehistro sa
anumang entity ng pamahalaan bilang isang garantiya, at hindi dapat itinuturing na ganun. Walang
anumang bagay na nagsisiguro na ang mga token ay lalago sa halaga. Wala ring garantiya na ang
presyo nito ay hindi bababa, dahil sa ilan sa mga hindi inaasahang pangyayari, o mga sitwasyon kung
saan ang mga bumubuo ay walang kontrol, o dahil sa mga pangyayari na gawa ng diyos.
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