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NOTE IMPORTANTE ȘI LEGAL DISCLAIMER
VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE SECȚIUNEA.
ACHIZITORI prospectivă a OMNICOIN indicativele trebuie bine și să evalueze toate riscurile și incertitudinile asociate: 1)
FUNDATIA OMNICOIN, o companie INSULELE CAYMAN FUNDAȚIE( „Societatea“), 2) OMNICOIN jetoanelor SINE, 3) ORICE
TOKEN VÂNZARE EVENIMENT DE OMNICOIN jetoanelor (A „SALE“), 4) TOATE INFORMATIILE STABILITE ÎN ACEST HÂRTIE; Și 5)
TOATE INFORMATIILE EXPLICIT ÎN ÎNSOȚITOARE OMNICOIN INFORMAȚII MEMORANDUM, înainte de orice ACHIZIȚIE
OMNICOIN indicativele în mod direct. Dacă oricare dintre aceste riscuri și INCERTITUDINILE se dezvolta in evenimente reale,
afaceri, starea financiară, rezultatele operațiunilor și perspectivele societății și / SAU OMNIBAZAAR marketplace ar putea fi
afectate material si negativ. În astfel de cazuri, se poate pierde toate sau o parte VALOAREA OMNICOIN indicativele.

COMPANIE

OMNICOIN FOUNDATION COMPANY(Compania)O a organizat de către fondatorii și directorii săi pentru a facilita
misiunea și viziunea OMNICOIN Criptomonedă și protocol, lansarea pe piață OMNIBAZAAR, efectuarea propus jeton de
vânzare eveniment și promovarea exploatarea, întreținerea și dezvoltarea continuă a blockchain de bază. Achizitorii de
OMNICOIN Indicativul nu va avea nici o miză de proprietate și nici la capitalul Companiei.
COMPANIA RELAȚIA CU OMNIBAZAAR, INC.

Compania a fost organizat ca Insulele Cayman Fundația Company și a fost încorporată în octombrie 2018. Compania este
separată și distinctă de OmniBazaar, Inc ( „operațiunile Companiei“, „Noi“ sau „OmniBazaar“) și operațiunilor
OmniBazaar Marketplace (ca atare, termenul este definit mai jos). Emiterea OmniCoins și lansarea propus Token Vânzare
Evenimentul se efectuează de către și prin intermediul Companiei independent de OmniBazaar. Exploatarea, întreținerea
și dezvoltarea continuă a tehnologiei de bază și Marketplace OmniBazaar (ca atare, termenul este definit mai jos), se
efectuează de către Societatea de operațiuni. Achizitorii de OMNICOIN Indicativul nu va avea nici o proprietate, nici
pachet de acțiuni în cadrul companiei operațiuni.
NU GARANȚIILE

Compania nu face sau pretinde să facă, și își declină prin prezenta, orice declarație, garanție sau întreprindere sub orice
formă, oricărei entități sau persoane, inclusiv orice declarație, garanție sau întreprindere în legătură cu adevărul,
corectitudinea și completitudinea informațiilor stabilite în prezenta Carte albă.
RISKS și incertitudini
și (ii) oferirea unor monede cripto, în scopul de a finanța cele de mai sus OmniBazaar Marketplace și oferă o cripto monedă
„jeton“ dedicat numit „OMNICOIN“ pentru a facilita plata către consumator a serviciilor oferite de către și prin astfel de
OmniBazaar Marketplace (the „ICO“ ). În timp ce aceste declaratii anticipative reprezintă judecăți și așteptări în ceea ce privește
aspectele Companiei descrise, o serie de riscuri, incertitudini si alti factori importanti ar putea determina evoluții efective si
rezultatele sa difere semnificativ de asteptarile Companys. Acești factori includ, dar nu se limitează la: (i) gradul în care
Societatea are succes în executarea planurilor sale strategice anunțate, inclusiv promovarea anticipată a OmniBazaar
Marketplace peste diverse canale, piețe, demografice care pot fi detaliate în această prezentare ( „Canale“); (Ii) evoluția
peisajului reglementative care afectează.Măsuri Indicativul de finanțare și colectare de fonduri Vanzare eveniment; (Iii)

schimbări în disponibilitatea tehnologiilor blockchain care sa asigure OmniBazaar Marketplace este promovat de către și
prin Canale; (V) schimbări în poziția concurențială a OmniBazaar Marketplace în e-commerce, și la egal la egal spațiu
piata de Internet, inclusiv dacă companiile concurente Marketplace Internet și jucătorii vor afecta în mod negativ
capacitatea Companiei pentru exploatarea comercială a OmniBazaar Marketplace; (Vi) răspunderea la care Societatea ar
putea fi expus la creanțe rezultate din încălcări de proprietate intelectuală și probleme legate în ceea ce privește
tehnologiile de terțe părți, care sunt încorporate în OmniBazaar Marketplace, inclusiv, dar fără a se limita la blockchain
tehnologii; (Vii) Companys capacitatea de a reține și de a atrage personalul și angajații necesare pentru proiectarea,
implementarea, dezvoltarea și operarea OmniBazaar Marketplace și veniturile pentru a gestiona, de sprijin și operarea
OmniBazaar Marketplace; (Viii) schimbări în finanțe, reglementarea Criptomonedă, titluri de valoare, standarde de
contabilitate sau fiscale, politici și determinări sau interpretări care afectează recunoașterea câștigului sau pierderii,
evaluarea fondului comercial, recunoașterea activelor privind impozitul amânat și alte aspecte; (Ix) limitări privind
eficiența proceselor interne ale Companiei pentru managementul riscului, controlul riscului, măsurarea și modelarea și
modelelor în general, mai ales deoarece se referă la blockchain companiilor sa concentrat în general; (X) dacă Societatea
va avea succes în a ține pasul cu competitorii în dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor blockchain; (Xi) apariția unor
defecțiuni de funcționare, cum ar fi defecțiunile sistemelor; și (xii) efectul pe care ar putea avea aceste sau a altor factori
sau evenimente neanticipate pe succesul OmniBazaar Marketplace și consecințele suplimentare pe care acest lucru
poate avea asupra afacerii și performanțele noastre. Ordinea în care sunt prezentate factorii menționați anterior nu
indică probabilitatea lor de apariție sau potențială amploarea consecințelor acestora.
ATENȚIE PRIVIND Redirectionare-Declaratii

Anumite declarații din această carte albă constituie declaratii anticipative. Atunci când este utilizat în această carte albă,
cuvintele „poate“, „va“, „ar trebui“, „proiect“, „anticipa“, „cred“, „estimare“, „intenționează“, „se așteaptă“, „continua“,
și expresii similare sau negative ale acestora sunt, în general scopul de a identifica declaratii anticipative. Astfel de
declaratii anticipative, inclusiv acțiunile preconizate și obiectivele de performanță ale companiei, implica riscuri
cunoscute si necunoscute, incertitudini si alti factori importanti care ar putea provoca reale rezultate, performanta, sau

la realizarile companiei în dezvoltarea sa a Platformei OMNIBAZAAR să OMNICOIN difere semnificativ de la orice
rezultatelor viitoare, performanta sau la realizarile exprimate sau implicite de astfel de declaratii anticipative. Nici o
reprezentare sau garanție este făcută cu privire la performanțele viitoare sau de astfel de declaratii anticipative. Toate
declarațiile anticipative din această carte albă vorbesc numai la data prezentului document. Compania isi declina orice
obligatie sau angajament de a disemina orice actualizare sau revizuiri oricărei declarații anticipative incluse aici pentru a
reflecta orice schimbare în așteptare cu privire la acestea sau orice schimbare la evenimente, condiții sau circumstanțe
pe care se bazează o astfel de declarație. cumpărătorii potențiali ai OMNICOIN Indicativul nu trebuie să interpretăm
această Carte albă ca investiții, juridice, fiscale, de reglementare, financiare, contabile sau alte sfaturi, iar această Carte
albă nu este destinat să furnizeze singura bază pentru orice evaluare achiziție de jetoane OmniCoin. Înainte de a dobândi
token-uri OmniCoin, un investitor potențial ar trebui să se consulte cu propria sa juridică,
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Abstract
[NOTĂ: Această „documentație“ descrie un sistem de piață, care este în prezent operațională.
Am implementat deja și a lansat cele mai multe dintre caracteristicile și funcțiile descrise.
Puteți identifica îmbunătățirile planificate viitoare în funcție de limbă „anticipative“. Cuvinte
precum „poate“, „va“, „plan de“, „anticipa“, „intenționează“, „se așteaptă“, etc identifica
aceste planuri de viitor.]
OmniBazaar este un nou tip de e-commerce piață care elimină intermediarii și bancherii din
e-commerce. OmniBazaar folosește o arhitectură patentat „peer-to-peer-to-peer“ pentru a
elimina intermediarii. Acesta utilizează cryptocurrencies pentru a elimina bancherii. Taxele
OmniBazaar sunt de până la 100% mai mici decât cele de site-uri de e-commerce existente,
cum ar fi eBay și Amazon. Utilizatorii OmniBazaar face direct între ele, mai degrabă decât
printr-un site central cum ar fi Amazon sau eBay.

Sistemul OmniBazaar include un Criptomonedă încorporat numit OmniCoin. OmniCoin are
următoarele caracteristici:
•

timpul de procesare bloc de mai puțin de 10 secunde,

•

capacitatea de a procesa zeci de mii de tranzacții pe secundă,

•

utilizatorii pot adresa transferuri la un nume, nu un număr,

•

Dovada participării (PoP) protocol consens,

•

un sistem de marketing influentator,

•

mesaje sociale distribuite,

•

de urmărire reputație,

•

escrow agenți,

•

bonusuri pentru a oferi stimulente pentru participarea utilizatorilor și de creștere.

Cu OmniBazaar, cumpărătorii online, beneficiază de prețuri mai mici, și de a scăpa de
urmărire „mare de date“ și „push“ de marketing. influențatori sociale se bucură de un sistem
simplu de sesizare, care le permite să genereze bani din rețelele lor sociale. Utilizatorii pot
face bani prin publicarea listări pentru alt utilizator sau furnizarea de servicii de escrow pe
piață.
OmniBazaar utilizează Bitcoin, Ether și OmniCoins de plată (în loc de carduri de credit sau
PayPal). Deci, OmniBazaar oferă o „poarta“ pentru noii utilizatori Criptomonedă să
achiziționeze prima lor Bitcoins sau OmniCoins. Aceste noi utilizatorii pot obține monede
prin vânzarea de bunuri și servicii în OmniBazaar Marketplace. Acest lucru reduce „barierele
la intrare“, atunci când achiziționează prima cryptocurrencies.
vânzătorii on-line cu experiență sunt piața țintă pentru OmniBazaar. Utilizatorul de Amazon,
eBay, oDesk, Guru, etc. raspund bine la taxele mici OmniBazaar lui. Această piață țintă nu-i
pasa, si nu s-ar folosi, anonimatul. Ei nu sunt interesați de caracteristici, cum ar fi adresa de
internet deghizarea, cryptocurrencies nedetectabil, și servicii ascunse. Cu toate acestea, cele
mai multe alte piețe distribuite se concentreze pe aceste caracteristici. Și, acest lucru face ca
aceste piețe sensibile la activități ilegale, „piața neagră“. OmniBazaar se concentrează în
schimb pe furnizarea unei platforme care va scala pentru a satisface nevoile de e-commerce
ale sistemului global „piață alb“.
OmniBazaar poate servi, de asemenea, de 2,5 miliarde de „freatica ONU“ oameni din
întreaga lume. Aceste persoane nu pot utiliza cele mai multe alte site-uri de e-commerce,
deoarece aceste site-uri le cer să aibă cărți de credit și conturi bancare.

OmniBazaar Marketplace și OmniCoin Token Vânzare Evenimentul
Multe Token Evenimente de vânzări lansa bine înainte de a avea un produs minim viabil,
software-ul funcționează, sau chiar un simbol. Ca urmare, multe astfel de Indicativul

Evenimente de vânzări nu oferă valoare satisfăcătoare pentru jeton cumpărătorilor sau
comunitatea Criptomonedă.
In schimb, am lansat noastre de vânzare jeton OmniCoin după lansarea pe piață OmniBazaar.
cumpărătorii potențiali pot utiliza jeton un, produs software funcțional testat. Credem că
aceasta prezintă o propunere de valoare convingătoare.
Software-ul nostru de proprietate OmniBazaar piață oferă un mediu descentralizat ieftin,,
sociale, eficiente de piață. OmniCoin oferă stimulente utilizatorilor, escrow, reputația și alte
caracteristici de bază. Suntem încrezători că OmniCoin și OmniBazaar va apărea ca un
puternic agent de schimbare în arena P2P. Ei introduc o soluție convingătoare pentru o lume
formată din miliarde de cumpărători on-line și vânzători.
IMPORTANT: A se vedea Memorandum de informare OmniCoin pentru termeni,
conditii, riscuri, sumele, datele și prețurile de vânzare Indicativul eveniment.
NOTĂ: Cea mai recentă versiune a software-ului OmniBazaar / OmniCoin este disponibil la
http://download.omnibazaar.com. Această documentație oferă, de asemenea descrieri ale
funcționalitatea curentă a software-ului.

Brevetul nostru Statele Unite ale Americii Utility
OmniBazaar, Inc are un brevet Statele Unite pentru „Descentralizată de cumpărături pe
Internet Piețele“ (US9519925). Acest brevet descrie un roman "peer-to-peer-to-peer"
arhitectura de piata. Aceasta arhitectura este diferit de sistemele de partajare de fișiere peerto-peer precum BitTorrent sau μTorrent. Indicativul nostru Vanzare eveniment este diferit de
unii pe alții, în care avem un brevet pe care le folosim metoda pentru a crea și opera noastră
piață. Mulți investitori cred că a avea un brevet oferă o companie un avantaj competitiv. Ei
simt că un brevet îmbunătățește viabilitatea poziție piață și pe termen lung a companiei. Ne
așteptăm ca acest brevet pentru a ne ajuta să protejeze tehnologia noastră de imitatori. De
asemenea, ne așteptăm să atragă cumpărătorii simbolice care sunt în căutarea pentru
tehnologia „beton“ și valoare. Dar, nu putem garanta că brevetul nostru va atinge aceste
obiective.

OmniBazaar Marketplace distribuite
OmniBazaar, Inc a dezvoltat un program software gratuit care îndeplinește următoarele
funcții:
•

Crearea unei rețele de partajare de date peer-to-peer.

•

Conectați calculatorul utilizatorului la această rețea.

•

Permite persoanelor fizice și întreprinderilor să cumpere și să vândă bunuri și servicii
de la unul de altul.

•

Activați plata pentru automate de achiziții folosind OmniCoin și Bitcoin
cryptocurrencies.

•

Utilizatorii Recompensa care furnizează servicii de care beneficiază alți utilizatori și
pe piață.

•

Distribuiți OmniCoins gratuite pentru utilizatorii care se alătură și se referă prietenii
lor.

•

Furnizarea unui serviciu de escrow, care permite utilizatorilor să facă afaceri cu alți
utilizatori pe care ei nu le cunosc sau încredere.

•

Urmăriți și să utilizeze informații despre utilizatorii reputația pe piață.

Aplicația software liber este disponibil pentru Windows, Mac și Linux. Software-ul va fi
disponibil în curând pentru Android, iPhone și iPad.

Cazuri de utilizare
Noi credem că platforma noastră este o potrivire naturală pentru mai multe cazuri atractive și
importante de utilizare. Având multiple utilizari permite OmniBazaar pentru a deservi mai
multe circumscripții. Noi credem că suita de caz de utilizare de mai jos ne oferă un avantaj
competitiv unic și va stimula adoptarea și utilizarea OmniCoin.

Cumpărare și de vânzare

Cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii este cel mai evident caz de utilizare pentru
OmniBazaar Marketplace. Acesta este cazul de utilizare primară a software-ului liber
OmniBazaar. Scopul nostru este de a atrage utilizatorii actuali de Amazon, oDesk, eBay,
Fiverr, Guru, și Lista lui Craig, pentru a numi doar câteva.
Gateway Criptomonedă Local

OmniBazaar poate acționa ca o „poarta de acces“ pentru noii utilizatori Criptomonedă. Noii
utilizatori pot obține primul lor Criptomonedă prin vânzarea de bunuri și servicii pe piață.
Acest lucru evită etapele de a obține un cont pe un schimb și fonduri de cablare la contul
respectiv. Făcându-l ușor pentru a obține și de a folosi cryptocurrencies ar putea deschide ușa
la miliarde de utilizatori noi. Noi numim acest caz, utilizarea „barter pentru crypto℠“ sau
„barter pentru bitcoin℠“.
Utilizatorii pot crea, de asemenea listări pe piață pentru a cumpăra sau de a vinde
Criptomonedă în zona lor, în schimbul monedei Fiat. Acest caz de utilizare este ca cea a
LocalBitcoins.com și WallOfCoins.
Partajarea Hub Economie

OmniBazaar poate oferi servicii de partajare de economie, cum ar fi Airbnb, dogVacay,
RelayRides și TaskRabbit. Acest caz de utilizare este disponibil folosind versiunea curentă a
OmniBazaar. Dar, foaia de parcurs de dezvoltare include crearea de interfețe specializate
pentru servicii de partajare.
Distribuit Piață Criptomonedă

Intenționăm să lanseze o piață Criptomonedă distribuite folosind „Schimb atomic“
tehnologie. Acest lucru va permite OmniBazaar Marketplace pentru a sprijini o mare
varietate de cryptocurrencies.
Contracte pentru Diferențe

OmniCoin intenționează să sprijine Contracte pentru Diferențe.
Secure Tranzacții la distanță

Funcția nostru escrow permite utilizatorilor să efectueze tranzacții în siguranță la distanță.
Prin utilizarea unui agent de escrow de încredere, utilizatorii pot face în condiții de siguranță
cu cumpărătorii și vânzătorii necunoscuți și prezintă încredere.

Dimensiune piață relevantă
Cea mai mare parte din populația adultă a lumii sunt potențiali utilizatori ai OmniBazaar
piata.

OmniBazaar poate servi multe din 2,5 miliarde de „bankless“ oameni din întreaga lume.
Astfel de oameni nu se pot folosi site-uri de e-commerce existente, deoarece aceste site-uri
necesită ca utilizatorii să aibă cărți de credit și conturi bancare.

Concurență
Există unii jucători existenți în spațiul piață distribuit. Acestea includ Openbazaar, Syscoin,
BitBay și Particl. Comentariile noastre din aceste piețe arată că le lipsește caracteristici și
funcții ale OmniBazaar Marketplace cheie. Și, ei se concentrează pe un alt segment al
publicului de e-commerce. Avantajele competitive OmniBazaar includ următoarele:
•

Am proiectat și OmniBazaar direcționate pentru a deservi doar „piața albă“.
OmniBazaar nu acceptă utilizarea anonim, disimulare IP sau servicii ascunse. Mai
mult, OmniBazaar dispune de un sistem de „poliției comunitare“. poliție comunitară
permite eliminarea listări pentru bunuri și servicii ilegale, prin utilizarea unui sistem
de vot utilizator.

•

OmniBazaar plătește utilizatorii care aleg să furnizeze servicii de piata si
infrastructura. Serviciile includ acționând ca un server de listare, furnizarea de
servicii de escrow si referindu-se noi utilizatori. OmniBazaar recompensează
comportamente ale utilizatorilor, care sunt benefice pentru piață. Acest lucru
favorizează participarea utilizatorilor, drive-uri „word-of-mouth“ referrals, și crește
retenția de utilizare.

•

Am proiectat OmniBazaar arhitectura „peer-to-peer-to-peer“ pentru a servi sute de
milioane de utilizatori. Aceasta arhitectura îl face ușor pentru mobil, „Lite“, iar
utilizatorii ocazionali să listeze și să vândă pe piață. înregistrările lor pot persista pe
piață, chiar dacă acestea nu păstrează software-ul care rulează pe OmniBazaar
conceapa lor.

Perturbarea piete online
În urmă cu douăzeci de ani, eBay și Amazon a revoluționat „consumator la consumator“
economie (C2C). Ei au schimbat cumpărătorii și vânzătorii moduri ar putea găsi și să
interacționeze unul cu altul. De atunci, modelele tradiționale piata online s-au schimbat puțin.
Dar, (P2P) tehnologia peer-to-peer prezintă acum o oportunitate unică pentru întrerupere.
Peer-to-peer oferă îmbunătățiri atât funcționalitate și în filozofie. Perturbarea are loc în mai
multe segmente si piata diferite. Aceste segmente includ următoarele:
•

piețe de cumpărături E-commerce precum Amazon și Alibaba,

•

piețe de desfacere online pentru servicii profesionale (cum ar fi Guru si oDesk),

•

Servicii de „economie de distribuire“ (cum ar fi Uber și Airbnb),

•

Vânzările de articole personale (cum ar fi eBay și Etsy),

•

Servicii de Gig și contractuale (cum ar fi Fiverr și GigaBucks),

•

tranzacții Criptomonedă locale (cum ar fi LocalBitcoins și peretele de monede).

De exemplu, Forbes a raportat cu privire la tendințele de pe piața „servicii profesionale“.
Potrivit acestui raport, „în timp ce firma globala de consultanta McKinsey a constatat că
există aproximativ 68 de milioane de freelanceri din SUA, Departamentul Muncii din SUA a
admis că a luptat pentru a cuantifica numărul. Și ... [b] NAINTE o știm, lucru independent ar
putea prelua tradițional 9-5 locuri de muncă ... creșterea nomazii digitale - oameni care
folosesc tehnologia pentru a finaliza munca lor, independent de un birou de companie - a
condus multe la întrebarea piețe în cazul în care on-line poate merge de aici.“În același
articol, Forbes face un caz pentru platformele ce blockchain activat va perturba arena piata
online. Cererea pentru platforme si piata-blockchain a permis promite să ofere un mediu fertil
pentru OmniBazaar. Și, echipa OmniBazaar are experienta,

Cazul împotriva Intermediari
OmniBazaar îmbunătățește confidențialitatea utilizatorilor, îmbunătățește transparența
prețurilor și permite tranzacții comerciale mai eficiente. Prin eliminarea intermediarului,
putem face acest lucru, la un preț care este liber sau mult mai puțin costisitoare decât piețele
centralizate. Peer-to-peer interacțiuni care elimina intermediarul poate favoriza, de asemenea,
o comunitate socială puternică.

Definiții
OmniBazaar, Inc ( „Societatea Operations“)

OmniBazaar, Inc este o companie de dezvoltare de software în Statele Unite ale Americii. Ea
deține brevetele și mărcile asociate cu OmniBazaar și OmniCoin. OmniBazaar, Inc este un
Delaware „C“ Corporation.
Protocolul OmniBazaar

Specificațiile tehnice și software-uri programate în aplicația software OmniBazaar. Acest
protocol determină parametrii de funcționare ai OmniBazaar Marketplace. Richard Crites,
CEO si fondator al OmniBazaar, Inc a creat protocolul OmniBazaar.
OmniBazaar Piață

Rețeaua peer-to-peer în lista pe care utilizatorii produse, servicii, valute și alte active de
vânzare. Pe piață oferă, de asemenea, sistemele de plăți pentru tranzacțiile între cumpărători
și vânzători. OmniBazaar, Inc nu este parte la orice tranzacții de pe piață. Toate tranzacțiile
au loc numai între cumpărător și vânzător.
OmniCoin

OmniCoin este un semn de utilitate și Criptomonedă dezvoltat pentru a fi utilizat în
OmniBazaar Marketplace.

Am construit OmniBazaar Marketplace pentru a fi Criptomonedă agnostic. Versiunea actuală
permite utilizarea din Omni Coin, Ether și Bitcoin de plată pe piață. Dar, unele dintre cele
mai avansate caracteristici sunt disponibile numai Marketplace atunci când se utilizează
OmniCoin. Ne așteptăm să sprijine mai multe cryptocurrencies în viitor.
Escrow Distributed

Am implementat un modul de escrow pentru a permite utilizatorilor voluntari să medieze
între cumpărători și vânzători care nu cunosc sau au încredere reciproc. Utilizatorii plătesc o
mică taxă pentru agentul escrow ales atunci când aleg să utilizeze caracteristica escrow.
Prestatori de servicii

„Furnizorii de servicii“ sunt utilizatori care furnizează servicii care ajută alți utilizatori și pe
piață. Tipuri de furnizori de servicii includ următoarele:
•

procesoare de tranzacție ( „mineri“),

•

escrow agenți, listarea editori, și

•

referenți care introduc noi utilizatori la rețea.

Din perspectiva noastră, OmniBazaar, Inc este, de asemenea, un furnizor de servicii.
Serviciul său este de a dezvolta, spori, administra, și să mențină software-ul OmniBazaar
Marketplace. Furnizorii de servicii de a primi diverse stimulente de piață (a se vedea mai
jos).

OmniCoin Informații tehnice
Defalcarea de mai jos este o listă de funcționalități oferite în prezent de software-ul nostru.
Având o bună funcționare, utilizabilă, distribuite, platforma de piata ne diferentiaza de
concurenta.
•

Blockchain de securitate: Dovada participării (PoP)

•

Oferta totala: 25000000000

•

Timpul de zbor: sau mai puțin de 10 secunde

•

Scalabilă la zeci de mii de tranzacții pe secundă

•

Adrese simplu: Trimitere / Primire la un nume de cont, nu este un număr

•

Escrow Distributed

•

Chat Distributed

•

Sistem Reputație utilizator

•

Stimulente de achiziție de utilizare

•

Recompense Referral

Dovada participării (PoP)
Dovada participare (PoP) este un nou protocol de securitate Criptomonedă. O componentă a
PoP este dovada Distributed a Stake (DPO) protocol de Bitshares. Ne-am extins și extins
DPO, prin includerea altor patru valori. Software-ul utilizează aceste valori pentru a
determina care grup de utilizatori pot procesa tranzacții. PoP încredințează procesarea
tranzacției numai pentru utilizatorii cei mai activi si piata. Acești utilizatori ar avea cel mai
mult de pierdut prin încercarea de a hack sau ataca blockchain.
In urma sunt dovada valori de participare utilizate pentru a selecta procesoare de tranzacții:
•

Încredere (DPO voturi de către alți utilizatori)

•

Reputatie înscrie în OmniBazaar piață

•

Activitatea ca raspanditor (număr de noi sesizări utilizator)

•

Activitate în calitate de editor (număr de înregistrări publicate pentru alții).

•

Fiabilitate

Sporirea funcționalității Blockchain
Există deja multe succes C2C piețe de desfacere online. Unele au nume și istorii binecunoscute, cum ar fi eBay. Blockchain promite îmbunătățiri semnificative în funcționalitatea,
gradul de utilizare și economie. Blockchain oferă un registru verificabilă distribuit de
tranzacții financiare. Dar, se poate stoca, de asemenea, alte date sensibile.
OmniCoin blockchain stochează tranzacțiile financiare, desigur. De asemenea, stochează
valorile pentru securitatea blockchain și de date pentru a verifica autenticitatea listări de
utilizator pe piață. Puteți găsi mai multe informații despre aceste utilizări ale OmniCoin
blockchain de mai jos.
OmniCoin blockchain este, de asemenea, esențială pentru funcția de escrow OmniBazaar
Marketplace. Această caracteristică permite escrow un bazin mai mare de tranzacții prin
consolidarea încrederii. Sistemul permite OmniBazaar escrow simplificat condițiile de
eliberare și va contribui la reducerea fraudei. Am implementat caracteristica escrow
OmniCoin folosind 2-of-3 tranzacții cu mai multe semnături. Este ușor de utilizat și are o
rețea de agenți escrow distribuite.
Datele stocate pe blockchain OmniCoin permite, de asemenea, „poliție comunitară“ pe piață.
Aceasta oferă utilizatorilor o modalitate de a „down-vot“ (și, cu suficient de consens,
elimina) listări pieței. Sistemul ajută la eliminarea listări cu conținut care este ilegal sau
interzis. Această caracteristică face mai greu pentru criminali și teroriști să folosească
OmniBazaar pentru activități „piața neagră“.

Piață Listing Storage
Stocarea listări pe Piata blockchain OmniCoin ar fi ineficientă. Pentru a face acest lucru este
un impediment imens pentru scalabilitate și performanță. Aceasta ar duce la o blockchain
imensă și umflat. In schimb, stocăm listări și informații despre vânzător într-o bază de date
distribuită. Fiecare nod al bazei de date distribuite poate stoca mai multe listări. Noi stoca
informații despre care nodurile conțin înregistrări care într-un tabel hash distribuit. Această
arhitectură permite „lite“ și vânzători „ocazionale“, care nu doresc să opereze un nod, pentru
a pune înregistrările lor pe nodurile operate de alți utilizatori. Acești utilizatori „light“, să
plătească o mică taxă pentru nodurile „editor“ care găzduiesc înregistrările lor.

Informațiile stocate pe Blockchain
Desigur, tranzacțiile financiare trebuie să fie stocate pe blockchain OmniCoin. De asemenea,
stocăm pe blockchain alte tipuri de informații pe care utilizatorii rău intenționate ar putea
dori să manipuleze. De exemplu, stocăm pe valorile blockchain care determină utilizatorii
care se califică pentru a procesa tranzacții. Aceste valori includ reputația, sesizare și
publicare listare valori. De asemenea, stocăm un hash de fiecare înregistrare nouă, astfel încât
să putem verifica mai târziu creatorul și integritatea înregistrării respective. În fiecare dintre
aceste cazuri, datele stocate însoțește o tranzacție financiară.

Promoționale Token Distribution
OmniCoins juca o parte integrantă OmniBazaar Marketplace. Deci, există o oportunitate de
puternic pentru a utiliza jetoane OmniCoin pentru a crea o bază de utilizatori logodită.
Oferirea de monede noilor utilizatori deschide calea pentru utilizarea imediată a piață,
precum și o creștere pe termen lung. Am dezvoltat un proces simplu, robust, transparent
pentru însămânțarea baza noastra de utilizator cu jetoane OmniCoin. Această distribuție de
token-uri gratuite este o parte importanta a strategiei noastre roll-out. OmniBazaar va
distribui aproximativ 26% din toate token-uri ca stimulente pentru atragerea de utilizatori.

Stimulente de piață
Cel mai bun mod de a se asigura că există suficienți utilizatori să furnizeze suficiente servicii
în rețea este de a recompensa pe cei care sunt furnizarea de servicii. Un exemplu perfect este
recompensa Bitcoin și alți utilizatori cryptocurrencies să plătească pentru „minerit“.
OmniBazaar recompensează acțiunile care contribuie la sănătatea, creșterea și stabilitatea pe
piață. Aceasta include toate funcțiile îndeplinite de către furnizorii de servicii în OmniBazaar
Marketplace. Software-ul OmniBazaar calculează și distribuie aceste recompense pentru
furnizorii de servicii adecvate. OmniBazaar plătește aceste stimulente cu OmniCoins create
în timpul de procesare a tranzacțiilor, precum și din taxele de tranzacție.

Taxe de tranzactie
Utilizatorii OmniBazaar Marketplace plătească un mic (opțional) comision de tranzacție
pentru fiecare tranzacție pe piață. Implicit este un procent (1,0%) comision de tranzacție,
plătită de către vânzător în fiecare tranzacție. Această taxă de tranzacție este împărțită între
OmniBazaar, Inc. și referreri cumpărătorului și vânzător. (A se vedea Taxele de tranzacție
graficul de mai jos.)
Taxele de tranzacție plătite OmniBazaar, Inc. de către vânzător sunt opționale și selectabile
de către utilizator. Taxa variază de la zero la două procente (0,0-2,0%). Prin alegerea
procentul comision, vânzătorul selectează valoarea de „prioritate“ acordată listări
vânzătorului. Vanzatorul poate evita taxa default procent și jumătate (0,5%) la OmniBazaar,
Inc Dar înregistrările lor vor primi cea mai mică prioritate atunci când sunt afișate în
rezultatele căutării. Vanzatorii pot, de asemenea „promova“ înregistrările lor prin plata unei
taxe de tranzacție mai mare.
Vânzătorul poate opta, de asemenea, din taxa de tranzacție de o jumătate de procent (0,5%)
de achiziție de utilizator (Bonus recomandare). Vanzatorii care nu aleg să plătească orice taxe
de sesizare, de asemenea, nu primesc nici un bonus de sesizare. În mod implicit, vânzătorii
primesc bonusuri bazate pe toți utilizatorii noi pe care le-am referit.

Taxele pentru tranzacții și stimulente sunt importante si piata pentru succesul pe piață. Ei
recompensează utilizatorii care furnizează servicii și „taxe“, utilizatorii care consumă doar
servicii.

Taxe de tranzactie

OmniBazaar
Primeste:

Furnizori de
Primire:

Taxe totale
plătite:

OmniBazaar (Software-ul de
întreținere)

0.0-2.00%

0.00%

0.0-2.00%

0.0-0.25% fiecare

0.0-0.50%

0.0-0.50%

0.0-0.50%

0.0-2.50%

Listarea Taxe editori

0.00%

Variabil

Variabil

Escrow Agent Fees

0.00%

Variabil

Variabil

0.00%

Variabil

Variabil

Referenți de cumpărător și vânzător 0.00%
Total

Taxe de serviciu opționale

Total

Structura taxei de mai sus se pot schimba. În viitor, ne propunem ca aceste taxe să fie
stabilite de către utilizatorii noștri pe baza dinamicii pieței.

Distribuție totală OmniCoin

Distribuție totală OmniCoin
Primă

Monede Creat

Rata de distribuire

Bloc Subvenție

4415000000
3,0 miliarde euro
2523000000

16 ani
Ani 17-55.05
4 ani

Dezvoltare de software
Indicativ Vânzare
Eveniment
Bine ai venit utilizator
Bonusuri
Bonusuri de
Recomandare de utilizare
Primele Bonusuri
Vanzare
Rotile, mulțimii
AFinantare, Bounty și
Advisors
TOTAL

8400000000
1400000000

~ 1.000.000 de utilizatori

3 miliarde

~ utilizatori 8,360,000

2 miliarde

~ 19,600,000 de vânzări

257 milion

la lansare

25,0 miliarde

După 16 ani, rata de emisie a noilor monede create în timpul tranzacției de procesare
(minerit) va fi 78.841milioane de monede pe an. (Acest lucru produce aproximativ 0,3% pe
an inflația în anii 17-55).

Despre BitShares și Grafenul
Am construit OmniCoin pe baza de cod BitShares open-source 2.0 (BTS). Dar, dezvoltatorii
OmniCoin au adăugat multe caracteristici și funcții importante pentru Bitshares. De exemplu,
am actualizat metoda de securitate de la blockchain Dovada Delegat participatiei (DPO) la
dovada participării (PoP).
Un motiv important pentru care am ales să construim OmniCoin pe partea de sus a BitShares
se datorează faptului că BitShares utilizări Grafenul. Grafenul este o sursă deschisă C ++
implementare blockchain care poate procesa zeci de mii de tranzacții pe secundă. O serie de
alte proiecte, cum ar fi Steemit.com și PeerPlays.com, utilizați Grafenul. Am ales Grafenul
pentru a se asigura că OmniCoin va fi capabil să țină pasul cu creșterea pe piață OmniBazaar.

Dezvoltarea foaie de parcurs
Compania intentioneaza sa efectueze Indicativul Vânzare Eveniment în 2018, cu calendarul
exact și structura care urmează să fie anunțată în cursul acestui an. În urma este foaia de
parcurs de dezvoltare și calendarul OmniBazaar și OmniCoin:

Piață dovada conceptului
Q4 2015 (Efectuat)
Integrarea OmniCoin în piață
Q1 2016 (Efectuat)
Sistem de escrow distribuit
Q2 2016 (Efectuat)
Distribuit de urmărire reputație
Q3 2016 (Efectuat)
comunicații utilizator distribuite
Q4 2016 (Efectuat)
bonusuri și stimulente utilizatorilor
Q1 2017 (Efectuat)
Testarea Alpha
Q2 2017 (Efectuat)
test beta privat
Q3 2017 (Efectuat)
test beta public
Q4 2017 (Efectuat)
Inbunatatirea capacitatii de a scara si noua interfata de utilizar
Q2 2018(Incheiat)
Lansarea OmniBazaar si OmniCoin
Q3 2018 (Incheiat)
Utilizator achizitie / aer drop (fazele inițiale)
vânzări jeton (patru faze)
listări de schimb
portofel web
aplicații mobile (Android și IOS)
Distribuit Exchange Criptomonedă
Activele emise de utilizator

Q4 2018
Q1 2019
Q2 2019
Q2 2019
Q2 2019
Q3 2019
Q3 2019

NOTA: Acestea sunt ideile noastre actuale ale celor mai importante proiecte de dezvoltare
viitoare. De asemenea, sunt furnizate estimările noastre de timpii necesari pentru a le realiza.
Secvența și datele proiectelor pot fi modificate.

Guvernarea de catre Fundatia OmniCoin
Fundatia OmniCoin va servi ca organism de guvernare pentru OmniCoin Criptomonedă.
Fundatiile Mandatul va fi de a promova un ecosistem puternic, deschis pentru OmniCoin.
Acesta va oferi, de asemenea guvernare, organizarea, sprijin juridic și financiar pentru
dezvoltarea viitoare. Multe cryptocurrencies și alte proiecte open source au fundații care le
susțin. Exemplele includ Fundația IOTA, Fundația Ethereum, Fundația Mozilla și Linux
Foundation. Intenționăm să emuleze aceste exemple cu Fundatia OmniCoin.
.Consiliul de conducere Director al fundației este ghidat de, și să răspundă, Comitetul de
guvernare OmniCoin. Acest comitet este compus din top Participanții la Marketplace
Rețeaua OmniBazaar, pe baza lor Dovada scorurilor de participare (POP).

Utilizarea Încasări
Aproximativ o treime din totalul ofertei de OmniCoins va fi disponibil pentru cumpărare în
jeton Vânzare eveniment. Peste jumătate(56,2%)a tuturor OmniCoins va fi distribuită
utilizatorilor OmniBazaar prin bonusuri și recompense bloc. Zece la suta(10,1%)va merge la
OmniBazaar, Inc pentru dezvoltarea de software, plătite în mod egal pe durata de patru ani.
OmniCo infundatie va folosi veniturile din Token vânzare Event-restul de al treilea (33,6%)
din totalul de promovare a ofertei pentru dezvoltarea și OmniBazaar și OmniCoin.
În urma sunt estimările noastre actuale ale utilizărilor fondurilor deținute de fundația
OmniCoin:
•

Marketing / Publicitate / PR / Recompensă - 50%

•

Rezerve strategice - 20%

•

OmniCoin Dezvoltare - 20%

•

Operațiuni / Juridic / Admin - 10%

(Aceste estimări se pot schimba.)

OmniBazaar Informații tehnice
Pentru mai multe detalii tehnice despre OmniBazaar Marketplace, consultați brevetul nostru:
https://www.google.com/patents/US9519925. Pentru comoditate, abstract nostru de brevet
urmează:

metodă, medie și sistem sunt furnizate pentru a facilita schimbul local sau global de bunuri
și servicii prin intermediul unei rețele descentralizate de (P2P) noduri peer-to-peer. Intr-un
aspect al descrierii, nodurile pot fi menținute sau operate de către participanții la sistemul
de piață. Într-un aspect, sistemul poate funcționa atât pe computere desktop și dispozitive
mobile. Într-un aspect, sistemul funcționează cu stocare de date descentralizate. Într-un
aspect, sistemul funcționează cu un sistem descentralizat de stimulente pentru participarea
de noduri. Într-un aspect, sistemul funcționează cu comunicarea descentralizată. Într-un
aspect, sistemul funcționează cu un sistem descentralizat pentru escrow de plăți între
participanți. Într-un aspect, sistemul funcționează cu un sistem descentralizat de echilibrare
a sarcinii. Într-un aspect, sistemul funcționează cu un sistem descentralizat prin care
anumite înregistrări pot fi prioritizate în rețea. Într-un aspect, sistemul funcționează cu
procesare a tranzacțiilor descentralizate. Într-un aspect, sistemul funcționează cu o monedă
digitală descentralizată ca mediu de schimb între participanți.

Un factor cheie pentru diferențiere nostru Token Vanzare evenimente si piata noastra este
faptul că OmniBazaar, Inc are un brevet pentru metoda utilizată pentru a crea piața online
descentralizate.

