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Apakah anda memiliki keraguan tentang mereka, menghindar atau menerimanya , 
Bitcoin dan Blockchain secara bertahap menjadi bagian integral dari kehidupan kita. 
Blockchain masih membutuhkan perbaikan.

1.1. Tantangan mendasar BLOCKCHAIN yang ada

Jumlah permintaan yang akan diproses oleh sistem dalam satuan waktu adalah salah satu 
tantangan terbesar untuk platform blockchain saat ini. Waktu pemrosesan bitcoin rata-rata 
adalah 7 transaksi per detik. Waktu pemrosesan Ethereum rata-rata adalah 15 transaksi per 
detik. Ini adalah sosok yang rendah hati terhadap kemampuan pemrosesan VISA dari 24.000 
transaksi per detik. Pada 12/2017, CryptoKitties, aplikasi operasi sederhana, secara signifikan 
menurunkan kecepatan pemrosesan Ethereum dan melambungkan biaya transaksi. Pada bulan
yang sama, Bitcoin mengalami peningkatan volume transaksi karena lonjakan harga, 
menurunkan kecepatan pemrosesan seluruh sistem dan secara dramatis meningkatkan biaya 
transaksi. Mengingat insiden-insiden tersebut, kesimpulan yang tepat  bahwa platform 
blockchain yang ada memiliki kekurangan yang sangat penting: peningkatan volume transaksi 
yang tiba-tiba akan menghasilkan peningkatan biaya dan penurunan waktu pemrosesan 
transaksi.

b. Block time

a. volume transaksi

Rata-rata waktu blok bitcoin, atau rata-rata waktu pemrosesan bitcoin, adalah 10 detik. 
Rata-rata waktu blok Ethereum adalah 10 - 20 detik. Ini juga adalah waktu yang dibutuhkan 
untuk transaksi yang akan diproses.

c. Biaya transaksi

Biaya transaksi Bitcoin mencapai rekor tinggi $ 55 pada 12/2017, sementara biaya transaksi 
Ethereum mencapai rekornya di $ 1 dalam rentang waktu yang sama. Sampai sekarang, 
angka-angka ini diturunkan menjadi $ 1,36 dan $ 0,46, masing-masing. Akar masalah? 
Terbatasnya jumlah node pemrosesan transaksi terhadap jumlah transaksi yang sangat tinggi, 
menyebabkan biaya pemrosesan transaksi naik. Investor Bitcoin dipaksa untuk menerima 
harga tinggi karena yang rendah dapat menyebabkan transaksi mereka lambat, katakanlah, 
minggu ke bulan. Transaksi dengan harga lebih tinggi selalu diprioritaskan untuk diproses. 
Peningkatan biaya penggunaan ternyata menjadi salah satu hambatan yang mencegah 
blockchain menjadi aplikasi populer. Ini juga menempatkan banyak tekanan pada programmer 
dalam mengembangkan aplikasi gratis. Tuntutan untuk akses dan penggunaan gratis dari 
pengguna terus meningkat, seperti halnya website dan aplikasi seluler. Mirip dengan Internet, 
teknologi blockchain membutuhkan dukungan

1. Pengantar 
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aplikasi gratis, membantu blockchain untuk diterapkan secara luas, yang pada gilirannya
menyediakan programer dan peluang bisnis lebih banyak untuk menciptakan layanan 
baru dengan nilai daripada mengharuskan pengguna untuk membayar gratis untuk 
penggunaan jaringan blockchain.

d. Algoritma konsensus

Penggunaan mekanisme konsensus proof of work menciptakan persaingan antar komputer, 
yang mengarah pada hitungan kapasitas dan masalah yang memakan daya. Saat ini, biaya 
validasi transaksi bitcoin melebihi konsumsi daya rata-rata kota, menyebabkan pemborosan 
besar.

e. Transaksi cross chain

Sampai sekarang, transfer aset cross chain belum tersedia pada platform blockchain yang ada.
Solusi untuk transfer aset antara chain yang berbeda adalah kunci untuk penerapan teknologi 
blockchain.

f. Block size

Kecepatan pemrosesan transaksi VISA pada tahun 2015 adalah sekitar 92 juta transaksi, 
yang akan menghabiskan sekitar 47 TB penyimpanan jika ini dikonversi menjadi blockchain.
Ini melampaui batas penyimpanan komputer konvensional.

g. Ramah pengguna

Blockchain yang ada cukup rumit untuk digunakan. Sebagian besar dari mereka ditujukan 
pada mereka yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang blockchain bukan pengguna tak 
berpengalaman. Misalnya, pemrograman kontrak cerdas menggunakan Solidity on Ethereum 
cukup rumit dan tidak untuk semua orang. 
Untuk menarik lebih banyak pengguna, platform blockchain saat ini harus menerapkan filosofi 
kesederhanaan dan pendekatan yang ramah pengguna, mirip dengan website dan aplikasi 
seluler populer baru-baru ini.
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IZIChain adalah platform hyperlink Hybrid Blockchain Public yang menyediakan solusi 
kustom untuk pasar keuangan dengan aplikasi sosial dan kehidupan nyata. IZIChain 
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan kontrak cerdas, berpartisipasi dalam 
penyelesaian kontrak cerdas melalui AI dan mekanisme Big Data, dan mengoperasikan aplikasi 
keuangan yang didukung blockchain seperti digitasi aset, perdagangan aset digital, serta 
penawaran dan transaksi pinjaman. Baik perorangan maupun entitas dapat mengembangkan 
dan menyediakan aplikasi keuangan mandiri pada platform blockchain IZIChain.

3. Aplikasi IZIChain 

IZIChain mengubah cara kerja pasar keuangan sepenuhnya dengan aset keuangan dan 
digitalisasi aset nyata pada platform blockchain IZIChain. Pasar keuangan yang diharapkan 
IZIChain terdiri dari dua komponen utama:  
 

+ Pasar aset keuangan: keadilan sekuritas, sekuritas pendapatan tetap, tumpukan dana dan 
instrumen pembayaran.
 

+ Pasar aset berwujud dan tidak berwujud: komoditas, peralatan dan mesin real estat 
dengan aset berwujud lain seperti ide bisnis, lisensi teknologi, merek ...
 

Keadilan sekuritas 

 Saham umum

 Saham preferen 

 Garansi

 Token

  Dana mutual

 Dana ETF  

 Dana hedge

 Aset yang didukung 

sekuritas  

Aset 
keuangan 

Tumpukan dana

Sekuritas bunga tetap

 Regulatory money-backed 

Instrumen pembayaran 
 

 
2. Apa itu IZIChain ? 
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IZIChain memungkinkan individu dan entitas untuk melakukan semua fungsi di pasar keuangan: 

Bank pay lender 
(deposited money) 

Blockchain 
membantu 
meminimalkan 
biaya perantara ini
  

 

+ Invest - Individu dan entitas dengan dana menganggur dapat menemukan investasi pada platform 
IZIChain melalui: (1) investasi IBO, (2) Pinjaman menggunakan aplikasi jaringan keuangan global.
 

+ Cari pinjaman - Aplikasi jaringan keuangan IZIChain membantu individu dalam memperoleh 
pinjaman untuk tujuan konsumsi. Perusahaan dapat mencari pinjaman untuk membiayai bisnis mereka.
Pemerintah dapat mencari pendanaan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur nasional. Pinjaman 
itu bisa berupa jaminan atau pinjaman tanpa jaminan. 
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+ Pendanaan - Start-up perusahaan dan proyek real estat dapat mencari pendanaan IBO, yang 
merupakan jenis pembiayaan dengan mendigitalkan aset berwujud dan tidak berwujud menggunakan 
teknologi Blockchain. Aset digital mengubah keberadaannya menjadi Token, yang memiliki kesetaraan 
hukum dengan business cooperation contract (BCC).
 

+ Transaksi aset digital - Investor dapat melakukan perdagangan aset digital pada pertukaran aset 
yang diberdayakan oleh teknologi IZIChain. Ekosistem IZIChain mencakup aplikasi berikut:

Digitasi aset (berwujud & tidak
berwujud) untuk 03 tujuan: 
(1) Perdagangan aset digital 
(2) pendanaan IBO 
(3) Aset jaminan 

Pasar perdagangan aset digital meliputi: 
(1) Aset digital 
(2) Token standar post-IBO Menyediakan
 likuiditas untuk aset digital dan investasi 
IBO 
Keamanan tinggi dan keamanan finansial

 
Aset perdagangan digital 

 

Aset digitalisasi 

Masalah dan pinjaman perdagangan
Koneksi langsung antar pemberi 
peminjaman dan peminjam 
Blockchain dan aplikasi kontrak cerdas 
Waktu transaksi dan pengoptimalan 
biaya 
Aplikasi credit-worthy model AI dan Big 
Data 

Digitasi aset adalah proses input aset 'Blockchainize' (nyata dan tidak nyata), yang dilakukan secara 
otomatis dan terdesentralisasi. Dengan cara aplikasi teknologi Blockchain, digitasi aset dapat dilakukan 
dengan cara terdesentralisasi, dapat diandalkan, transparan, dan dapat dilacak yang tidak memerlukan 
pihak ketiga langsung.
 

Kebanyakan aset berwujud dan tidak berwujud bisa didigitasi. Aset pasca-digital dapat dikuantifikasi, 

3.1. Digitasi aset
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kemudian disirkulasi, digunakan untuk perdagangan, mentransfer, digunakan sebagai aset jaminan 
untuk mengajukan permohonan pinjaman dan menerbitkan instrumen utang lainnya seperti obligasi 
korporasi ...   

Di masa depan, konstruksi real estate, rumah, kendaraan, semua memiliki potensi untuk menjadi aset 
yang dapat diperdagangkan di jaringan IZIChain.

3.2. Pertukaran aset digital 
Digitalisasi aset dan pertukaran aset digital adalah dua blok bangunan pasar aset digital, di mana, 
digitasi aset membentuk pasar utama (atau pasar masalah, di mana, aset digital dikeluarkan dan 
tersedia untuk perdagangan awal melalui IBO). Pertukaran aset digital mengambil peran pasar 
sekunder (pasar perdagangan untuk pasar pasca-primer yang berhasil mengeluarkan aset digital). 

Di bawah ini adalah beberapa fungsi dari pasar aset digital
 

+ Bertindak sebagai saluran pendanaan dan aliran modal antara orang yang memiliki dana 
berlebih dan kekurangan dana: Mirip dengan bursa saham, pasar aset digital juga berfungsi sebagai 
saluran aliran modal dari individu yang kelebihan dana untuk orang yang mencari modal. Entitas yang 
membutuhkan keuangan akan melakukan penggalangan dana dengan menerbitkan aset digital atau 
token bagi investor. Token ini kemudian akan mengalami perdagangan terbuka di pasar primer dan 
pasar sekunder. Bisa saja berspekulasi bahwa pasar aset digital akan menyumbang distribusi modal 
yang efektif dalam ekonomi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas keseluruhan untuk seluruh 
perekonomian. Pasar aset digital secara tidak langsung akan meningkatkan mata pencaharian baik untuk
pendana dan yang didanai. 
 

+ Tambahkan likuiditas untuk aset digital: Pasar aset digital menyediakan mekanisme bagi investor 
untuk memperdagangkan aset digital mereka di pasar sekunder, yang pada gilirannya, menciptakan 
likuiditas untuk aset digital. Tanpa likuiditas, investor akan dipaksa untuk memegang aset digital sampai 
perusahaan mereka mengalami kebangkrutan, bubar atau likuidasi aset. Semakin berkembang pasar 
aset digital, semakin tinggi tingkat likuiditasnya.  
 

+ Penilaian aset keuangan: Dengan hubungan antara penjual dan pembeli (hubungan pasokan dan 
permintaan pasar), harga aset digital akan ditentukan. Oleh karena itu, pasar aset digital adalah tempat 
untuk menentukan harga aset digital (atau "komoditas" pasar, atau "pasar valuasi aset".
 

+ Mendorong persaingan dan meningkatkan efisiensi bisnis: Pasar aset digital adalah pasar valuasi 
aset, yang mendorong persaingan antar bisnis. Keuangan masyarakat akan ditransfer ke bisnis dengan 
efisiensi tertinggi. Agar dapat bertahan dan berkembang, membantu meningkatkan nilai aset digital yang 
dimiliki oleh investor dan perusahaan, perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi bisnis.

+ Meningkatkan peluang pendanaan untuk perusahaan dan diversifikasi portofolio investor: IBO 
adalah instrumen keuangan baru yang diciptakan untuk memperbaiki masalah dan permintaan investor



 
 

9 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

Deposit 

interest 
Bank Lender Borrower 
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Lending 
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Lender Borrower 

Lend 

Lending 

interest 

IBO diciptakan selama pengembangan Blockchain dan aplikasi di platform bisnis yang ada untuk 
mendapatkan keuntungan hukum, membantu perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya 
menurun, memberikan fasilitasi untuk perusahaan baru, masuk pasar dan peluang pendanaan yang lebih
cepat untuk perusahaan kecil dan menengah , menghindari pinjaman mahal dan kontrol ketat dari bank 
komersial dan dana modal ventura. Selain itu, IBO memberi investor lebih banyak pilihan untuk 
mendiversifikasi portofolio mereka dan meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi pasar keuangan.
 

+ Revolusioner elemen teknis: Bersama dengan Blockchain dan aplikasi platform teknologi tercanggih, 
pasar aset digital akan melalui komputerisasi, menghilangkan peran langsung dari depositor dan agen 
pembayaran, mengurangi waktu yang dibutuhkan dan meningkatkan volume transaksi di pasar.
 

+ Menghilangkan kekuatan ekonomi terpusat: Pasar aset digital akan berkontribusi terhadap distribusi
ulang yang lebih adil. Dengan memecah masalah investasi dan IBO publik, kekuatan ekonomi terpusat  
akan lega, mendorong ekonomi selangkah lebih maju menuju masyarakat yang adil dan demokratis. 
Menghilangkan kekuatan ekonomi terpusat juga akan menciptakan kondisi persaingan yang lebih adil, 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. 

3.3. Pasar pinjaman
Target pasar pinjaman kami akan berfokus pada Pinjaman P2P. Pinjaman P2P sudah memiliki sejarah 
jauh sebelum bank lahir. Di masa lalu, karena akses informasi yang terbatas, pemberi pinjaman dan 
peminjam tidak selalu mencapai hubungan timbal balik langsung. Munculnya bank, bertindak sebagai 
agen langsung untuk menerima deposito dan kemudian menggunakan simpanan tersebut untuk kegiatan 
peminjaman, adalah jawaban untuk pertanyaan tentang permintaan pinjaman dan peminjaman.

Namun, biaya yang sangat tinggi untuk mempertahankan operasi lembaga-lembaga tersebut menambah 
tingkat bunga pinjaman yang dikenakan oleh bank, meningkatkannya secara signifikan lebih tinggi 
daripada meminjam suku bunga, untuk mengimbangi biaya operasi. Selain itu, evaluasi kredit dan proses 
persetujuan mereka sangat ketat dan menghabiskan banyak waktu, sehingga tidak dapat diakses oleh 
mereka dengan permintaan yang banyak.

Model peminjaman tradisional Model peminjaman Peer-to-peer  

Deposit 



 
 

10 
 

                                                                                                                                   -IZIChain- 

 

IZIChain menyediakan platform Blockchain yang mengoperasikan model layanan pinjaman 
peer-to-peer dengan jaringan global, mengoptimalkan semua aktivitas pinjaman di platform 
Blockchain. Negara dan lembaga kredit yang berbeda dapat menggunakan dana nganggur mereka 
untuk berpartisipasi dalam sistem kami untuk mengembangkan sistem pinjaman yang berdiri sendiri.

Peminjaman IZILending peer-to-peer memberikan manfaat luar biasa bagi para penggunanya 
sebagai berikut:

 Proses persetujuan kredit dibuat singkat berkat aplikasi database dan algoritma cerdas;

 Bunga dibuat lebih ringan dari bunga pinjaman bank bagi peminjam; 

 Bunga dibuat lebih tinggi dari bunga deposito bank bagi pemberi pinjaman;

 Investor dapat menggunakan aset digital mereka di IZIChain's Blockchain atau platform lain

       sebagai instrumen pinjam meminjam di IZILending.

4. Aplikasi Superstruktural

4.1. Tantangan yang dihadapi

Karena tidak ada seorang pun yang mampu membuat semuanya sendiri, dari dulu, perdagangan menjadi
kebutuhan utama manusia dan masyarakat. Mata uang lahir dan mulai disirkulasi, memfasilitasi proses 
perdagangan. Permintaan perdagangan belum pernah setinggi saat ini karena dorongan teknologi, 
namun, masih ada banyak masalah perdagangan yang belum terpecahkan yang perlu ditangani. Bisnis 
perdagangan, dari komoditas berwujud dan tidak berwujud menjadi modal dan mata uang, 
masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Kami melakukan ribuan survei dengan populasi sosial 
dan kelas yang berbeda dengan berbagai peran sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak seorang pun 
di antara mereka yang benar-benar puas dengan sistem perdagangan, transaksi, dan pembayaran yang 
mereka gunakan, beberapa bahkan mengeluhkan keluhan berat. Suara mereka tidak terdengar. Segala 
sesuatu perlu diubah dan harus ada seseorang untuk melakukannya!

4.1.1. Regulasi perdagangan aset 

Transaksi yang ada telah mengalami masalah serius: Verifikasi kepemilikan, keamanan, biaya
transaksi, kecepatan transaksi ... dengan rincian di bawah ini.

Aset kepemilikan yang dapat diverifikasi dengan dan keuntungan pemiliknya dilindungi guna 
menghindari perselisihan  perundang-undangan yang disebut regulasi aset, yaitu real estat, merek 
dagang, saham, kontrak opsi, komoditas, kumpulan komoditas, bisnis, ... Mereka dapat diperdagangkan 
antara individu dan tetapi perdagangan itu sendiri menemui banyak kesulitan kehidupan nyata dengan 
berbagai ketidaknyamanan. Tantangan-tantangan ini dapat dipilah ke dalam 2 kategori utama: 
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Tantangan waktu dan jarak. Sesuai dengan aspek waktu, proses perdagangan biasanya membutuhkan 
waktu untuk melakukannya, yang mungkin bisa bertahan selamanya. Ada terlalu banyak langkah yang 
harus dilakukan untuk pertukaran kecil. Pihak pertukaran harus mengikuti prosedur tentang dokumen 
hukum, sertifikasi, notaris, kontrak ... yang dapat menghabiskan banyak waktu untuk menunggu. 
Sengketa dan penyimpangan, seandainya terjadi, sulit diselesaikan secara wajar, menimbulkan biaya 
tambahan. Sesuai dengan aspek jarak, mari kita ambil contoh: anda menemukan sebuah rumah yang 
benar-benar indah di Internet di sisi lain dunia yang ditawarkan dengan harga sangat bagus. Setelah 
benar-benar mempelajarinya, anda memutuskan untuk membelinya karena anda benar-benar ingin 
memilikinya untuk digunakan nanti ketika anda tidak lagi muda atau sebagai rumah liburan atau hanya 
sebagai investasi. Anda akan menemukan masalah, misalnya pada mata uang dan perbedaan bangsa. 
Dan, dengan kontrak tertentu yang membutuhkan verifikasi identitas dan tanda tangan, anda mungkin 
harus mengambil penerbangan kesana kemari untuk kembali setelah semuanya diselesaikan, sementara 
anda adalah orang yang sibuk. Ini adalah tumpukan ketidaknyamanan tetapi anda benar-benar ingin 
memilikinya dengan cara yang benar. Seluruh situasi adalah lapisan demi lapisan kesulitan. Jadi, apa 
yang harus anda lakukan untuk melakukan perdagangan aset pengaturan tanpa memandang jarak 
dengan cara tercepat?

4.1.2. Perdagangan aset digital

A. Sentralisasi pertukaran
Jenis pertukaran ini beroperasi pada interaksi antara pengguna dan server. Semua aset, riwayat 
informasi, dan data disimpan di server terpusat dan dikontrol oleh staf internal pertukaran. Pertukaran 
jenis ini berbagi risiko operasi kritis yang sama dengan sistem bank tradisional saat ini.

+ Keamanan: 02/2014 - Mt. Gox Exchange runtuh. Akar penyebabnya peretas mencuri sejumlah besar 
uang, memungkinkan konversi puluhan miliar dolar nilai saat ini adalah pengabaian keamanan dan 
kurangnya tanggung jawab terhadap investor. Ini menjadi krisis terburuk dalam sejarah keuangan Bitcoin.
Masalah yang dihadapi oleh pertukaran tunggal tidak hanya menyebabkan kerugian bagi individu atau 
entitas tertentu. Ini sangat berdampak pada seluruh pasar, dengan refleksi yang paling jelas adalah spiral 
harga turun. Bersamaan dengan itu, semua orang percaya pada Blockchain. Masalahnya tidak terletak di 
dalam teknologi ini saja, tetapi dengan kecenderungan menyalahkan seluruh bitcoin hal untuk kerusakan 
dari pertukaran tunggal oleh semua orang. Oleh karena itu, bitcoin biasanya menanggung beban dari 
contoh buruk pertukaran tunggal. Jumlah korban bukan hanya beberapa tetapi angka yang tak terhitung 
jumlahnya. Ada dua faktor utama yang bertanggung jawab atas kekacauan permainan menyalahkan ini: 
Faktor eksternal, sebagian besar peretas, dan faktor internal sebagai staf pengembangan pertukaran. 
Bayangkan bahwa, pada suatu hari yang indah, kekayaan besar anda lenyap tanpa alasan.

+ Biaya transaksi: Bagi beberapa, biaya transaksi memiliki peran yang sepele. Namun, bagi orang yang 
melakukan transaksi secara reguler dan mereka yang memiliki modal kecil, biaya menjadi masalah yang 
sangat penting. Biasanya ada dua jenis biaya: biaya transaksi dan biaya penarikan, yang bervariasi dari
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pertukaran ke pertukaran. Yang membingungkan dari masalah ini, beberapa pertukaran bahkan 
membebankan biaya setoran yang besar. Biaya mungkin terlihat sepele tapi dalam beberapa waktu, 
mereka bisa mengumpulkan dalam jumlah besar.
 

+ Monopoli: Secara default, semua informasi tentang pertukaran dan modalnya berada di tangan 
manajemen. Tidak ada satu pun yang menjamin bahwa mereka akan memainkan permainan mereka 
secara adil dan transparan. Mereka memiliki kendali penuh atas harga, mengatur dan mengendalikan 
untuk menghasilkan laba. Sebagian besar pertukaran terpusat hanya bertindak sebagai pasar yang 
membentuk dan mengendalikan institusi. Beberapa studi laporan menunjukkan trik penipuan pertukaran
utama dalam volume transaksi di dunia. Maka, pertukaran ini seperti bank dan pengguna mengambil 
peran pemain dalam permainan perjudian yang mereka buat. Pemain dapat mencapai kemenangan di 
sana-sini tetapi pada akhirnya, bank selalu mengumpulkan kemenangan terbesar dari waktu ke waktu.

 

+ Kompleksitas: Saat ini tidak ada pertukaran yang dirancang untuk pemula, meskipun pada 
kenyataannya, mereka adalah sumber utama yang menarik. Transaksi sulit dan membuat mereka putus 
asa. Tidak ada kesenangan dalam mempelajari setiap detail secara membabi buta. Beberapa pertukaran 
bahkan berhasil membingungkan pedagang veteran tentang cara berdagang dan melakukan permintaan. 
Meskipun demikian, demi permintaan, mereka masih mau belajar untuk mendapatkan keuntungan dari 
penggunaannya, menghabiskan banyak waktu dalam prosesnya. Secara umum, sebuah pertukaran 
'memiliki cara yang cukup rumit dan menyusahkan, tidak seperti iPhonenya Apple yang mengubah dunia 
hanya dengan satu tombol.
 

+ Legislasi: 09/2017 - Pemerintah China dengan agresif menetapkan larangan dalam ICO dan aktivitas 
perdagangan cryptocurrency, menyebabkan banyak pertukaran di negara tersebut mengumumkan 
penutupan mereka. Merah menjadi warna dominan di seluruh pasar saat itu.

B. Pertukaran terdesentralisasi
Pertukaran yang terdesentralisasi langsung beroperasi pada blockchain, bebas dari kontrol dan 
manajemen server apa pun. Operasi pengguna didasarkan pada interaksi langsung dengan blockchain
 dengan riwayat transaksi dicatat secara permanen pada blok data. Karena transaksi dikendalikan oleh
 pengguna, mereka berada dalam dompet mereka. Pertukaran yang terdesentralisasi mengisi 
sebagian besar celah pertukaran terpusat. Persaingan antara dua jenis pertukaran ini menyerupai 
persaingan antara bank tradisional dan platform blockchain. Namun, karena tidak sempurna, 
pertukaran yang terdesentralisasi masih belum mendapatkan kemenangan total atas hati pengguna.

Dapat disimpulkan bahwa, di banyak negara di seluruh dunia, pemerintah dapat mengatur atau 
melaksanakan eksekusi atas pertukaran terpusat, dan dapat mengkontrol pengguna secara tidak 
langsung, dari penyimpanan informasi pribadi sampai pembebanan pajak transaksi. Ini menghilangkan 
desentralisasi dan privasi cryptocurrency dan teknologi Blockchain.

+  Kecepatan:  Kecepatan  transaksi  pada  pertukaran  terdesentralisasi  sangat  rendah,  karena  ini  
juga merupakan kelemahan dari platform blockchain saat ini. Jika ada permintaan transaksi besar
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pertukaran menjadi kelebihan beban, menjadikan dirinya tidak dapat memproses transaksi dan 
menyebabkan penurunan kualitas transaksi pengguna karena latensi tinggi. Ini menghasilkan jumlah 
transaksi yang rendah dan tidak signifikan di pertukaran - pertukaran ini.

+ Sulit digunakan: operasi pertukaran yang terdesentralisasi adalah cara yang sangat berbeda dari 
pertukaran terpusat, menyebabkan kesulitan dan kebingungan bagi pengguna. Ada banyak pedagang 
yang merasa frustasi di pertukaran - pertukaran ini.

+ Antarmuka: Antarmuka pertukaran yang paling terdesentralisasi tidak ramah-pengguna, dan memiliki 
fitur-terbatas, dengan antarmuka yang tidak menyenangkan atau bahkan mengerikan. Beberapa bahkan 
menjengkelkan tidak ada yang peduli untuk melihat kembali setelah pandangan pertama. Mereka tidak 
memprioritaskan dan merawat desain dengan layak.

+ Fungsionalitas yang buruk: Mari kita ambil contoh: A ingin memperdagangkan Bitcoin dengan B's 
NANO. Fasilitasi untuk penyelesaian peer-to-peer mereka memainkan peran yang krusial dan sulit karena
harus memenuhi permintaan pencatatan dua transaksi pada saat yang sama pada 2 blockchain yang 
berbeda. Untuk dapat melakukan tugas ini, blockchain yang berbeda harus dilengkapi dengan 
korespondensi, sinkronisasi informasi, komunikasi, dan kemampuan perdagangan silang. Sayangnya, 
generasi pertama blockchain tidak dirancang untuk ini. Selain itu, masalah menjadi tidak mungkin karena 
waktu blok dan kecepatan transaksi bervariasi dari blockchain ke blockchain karena teknologi dan 
algoritma mereka yang berbeda. Jumlah pasangan transaksi pada pertukaran yang terdesentralisasi 
adalah kecil, yang tidak memenuhi permintaan pengguna.

Saat ini, telah ada sejumlah solusi yang disarankan untuk masalah yang disebutkan di atas, yaitu rantai 
silang dengan Wanchain, swap atom on-chain dengan Litecoin dan Decred ... Mereka sendiri 
menyatakan kekurangan material dan apakah solusi ini berfungsi atau tidak, hanya waktu yang tahu.

4.1.3. Perdagangan cash flow  
Ada 2 jenis orang: Mereka yang memiliki aliran dana nganggur dan berlebihan ingin mendeposit atau 
menyumbang untuk masa depan mereka atau mengambil kesempatan pada dana modal ventura dan 
mereka yang kekurangan uang tunai ingin memiliki uang untuk investasi dan konsumsi. Kedua kelompok
ini saling mengkompensasi, koneksi dan peluang pertukaran harus diberikan kepada mereka berdua.

+ Jaminan, hipotek, garansi dan deposito
Tempat pertama yang dituju kebanyakan orang dengan kebutuhan keuangan adalah jaringan bank 
lokal. Hipotek atau aset jaminan diperlukan untuk dapat memperoleh pinjaman, dengan banyak 
dokumen yang harus diselesaikan. Proses permohonan kredit memakan waktu dan suku bunga tinggi. 
Selain masalah ini, tidak semua orang memenuhi syarat untuk pinjaman. Waktu dan biaya adalah dua
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kelemahan utama. Di sisi lain, bagi mereka yang ingin deposito, penyelesaian proses dan deposit, 
penarikan dan pembatalan tidak fleksibel dan tidak mudah, dengan banyak ketidaknyamanan dan 
gangguan. Jika inflasi dari waktu ke waktu harus diperhitungkan, para pengguna laba yang diperoleh 
hanya cukup untuk membantu mereka menghindari pecahan inflasi. Dalam kasus terburuk, ketika 
bank bangkrut, mereka mungkin kehilangan semua uang mereka.

+ Malaikat investor, filantropis dan kecurangan perdagangan 
Seorang wirausahawan dengan kebutuhan dana yang besar akan memperdagangkan apa pun demi 
kesempatan dengan calon malaikat investor. Jika bisnis berhasil berkembang, mereka akan menuai 
keuntungan mereka. Jika gagal, mereka masih senang dengan jumlah uang yang dihabiskan untuk itu. 
Ukuran pengamanan untuk pinjaman dalam hal ini adalah nilai potensial masa depan. Namun, ada 
suatu tangkapan: jika bisnis tersebut mencapai kesuksesan, masih belum ada jaminan bahwa malaikat 
investor yang baik hati akan menerima tunjangan sah mereka jika pihak lain memutuskan untuk 
mengingkari perjanjian awal. Dalam aspek lain, sebagian besar waktu, filantropis yang ingin memberikan
bantuan untuk tempat-tempat yang terjadi bencana alam, perang atau kemiskinan harus datang ke 
agen langsung karena kendala jarak. Ada kebenaran yang menyedihkan tentang masyarakat kita saat 
ini: uang amal seringkali tidak sampai kepada penerima secara penuh. Mereka diam-diam 
memotongnya untuk mereka yang tidak layak menerima perbaikan yang mungkin mereka bawa. Lebih 
sering, bersikap baik dan melakukan perbuatan baik tidaklah sesederhana dan semudah kelihatannya.

4.2. Sebab

4.2.1. Batas aspek kemanusiaan dan kesadaran
Landasan masyarakat adalah hubungan berbasis manfaat. Praktis tidak ada yang mencegah seseorang 
atau suatu entitas melindungi kepentingannya, menghasilkan keuntungan sendiri atau keuntungan yang 
diperoleh secara tidak sah. Keserakahan manusia tidak mengenal batas. Tindakan-tindakan itu dapat 
menyebabkan kerusakan bagi banyak orang. Dalam permainan keuangan, pengguna dan pedagang 
adalah kelompok yang paling rentan. Mereka tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri dan
sering berakhir menjadi alat bagi kekuatan lain, menerima pelecehan tanpa akhir dan mengeksploitasi 
sampai mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka tidak memiliki kendali atas permainan yang mereka 
mainkan, bahkan uang mereka tidak ada di tangan mereka. Mereka meletakkan kepala mereka di blok 
tanpa tahu. Risiko menunggu mereka di setiap sudut: larangan dan pembatasan yang dikeluarkan dari 
pemerintah, atau semua uang pengguna mungkin suatu hari akan masuk ke kantong orang jahat atau 
bahkan administrator tidak jujur mereka. Bahkan kebaikan orang-orang yang beramal untuk orang lain 
menarik burung bangkai dengan agenda mereka sendiri seperti ngengat ke api. Keserakahan adalah 
masalah berbahaya karena tidak berbentuk atau berpenampilan tertentu. Itu mungkin muncul entah dari 
mana dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Kepercayaan, di sisi lain, adalah hal yang rapuh 
karena ketidakpastiannya. Ini adalah batas umum dalam aspek manusia dan organisasi, dan kesadaran 
sosial.
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4.2.2. Batas dalam aspek teknologi dan legislasi
Tidak banyak yang tertarik pada teknologi blockchain hingga tahun-tahun belakangan ini, sehingga aman 
untuk mengasumsikan bahwa waktu prima masih aktif. Semua aspek teknologi baru masih dalam 
keadaan tidak lengkap dengan banyak kelemahan dan kekurangan. Sumber daya manusia yang layak 
kurang baik dalam segi jumlah dan minat. Skor masalah teknis masih menunggu solusi, sebagian besar 
tidak tersedia saat ini. Topik-topik utama seperti optimisasi, ekspansi, kecepatan dan biaya masih 
menjadi perhatian besar bagi banyak ahli. Kami hanya bisa berharap masa depan yang lebih baik. Dalam
memperburuk masalah, ada juga sejumlah besar contoh buruk yang disebabkan oleh beberapa orang 
jahat. Menggunakan teknologi untuk tujuan curang dan merusak, membentuk sikap negatif terhadap 
blockchain hingga meluasnya pernyataan publik dan bahkan larangan resmi. Kekacauan itu membawa 
pada keterbelakangan dari banyak teknologi lain dalam waktu dekat.

4.2.3. Sinkronisasi antara aplikasi teknologi pendukung
Persyaratan migrasi satu cryptocurrency dari dompet ke dompet lain, atau dari dompet ke pertukaran, 
menghasilkan ketidaknyamanan yang tidak perlu dan biaya tambahan. Alasannya terletak pada 
pemisahan antara Blockchain, dompet dan jaringan pertukaran. Mereka terhubung dengan cara yang 
tidak efisien dan tidak konsisten, masing-masing dengan tujuan penggunaannya sendiri.

4.3. Tujuan 
Dengan pengetahuan luas tentang perjuangan pengguna dan penyebab utamanya, tim kami 
melakukan ratusan ribu survei berbeda, bertemu dengan banyak pedagang, dan akhirnya menemukan
jawaban untuk semua kebutuhan mereka. Kami tahu dalam sekejap bahwa misi ada di tangan kami: 
Pngembangan aplikasi Blockchain state-of-the-art yang didedikasikan untuk seni perdagangan, 
menggabungkan keunggulan arsitektur terpusat dan terdesentralisasi untuk menciptakan produk 
terbaik bagi pengguna. Ini adalah "IZIChain".

4.3.1. Antarmuka yang ramah pengguna
Kami menghapus elemen yang tidak perlu terhadap aplikasi perdagangan lainnya. Antarmuka IZIChain 
menawarkan antarmuka minimalis dengan warna-warna sederhana.

4.3.2. Mudah digunakan
IZIChain memungkinkan aksi kecepatan super. Transaksi dapat dilakukan dalam hitungan beberapa 
ketukan, bahkan dengan pemula. Kami mendapat inspirasi dari Apple, perusahaan terkemuka di dunia 
dalam kreativitas desain. Kecerdasan buatan digunakan untuk merekam kebiasaan pengguna dan 
memberikan saran yang tepat, mempercepat tindakan dan menyederhanakan fungsi. Pengguna akan 
mengalami kesederhanaan dan dedikasi dari login ke proses transaksi dan pasti akan menikmatinya.
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4.3.3. Tidak ada biaya transaksi
Tidak ada biaya transaksi di IZIChain. Pengguna juga dapat menikmati setoran dan penarikan gratis. 
Kami menghargai dan melatih pengguna biasa dan mereka yang memiliki keuangan terbatas dengan 
hati hati. Nirlaba adalah tujuan dan kelanjutan pendanaan adalah tujuan akhir dari platform 
perdagangan.

4.3.4. Kecepatan optimal
Arsitektur praktis pertukaran dan Blockchain dirancang untuk tingkat optimal yang dihasilkan dengan 
kecepatan transaksi instan, tanpa penundaan atau gangguan bagi pengguna dari mana saja. Kelancaran 
dipertahankan bahkan ketika ada ratusan juta permintaan transaksi dilakukan pada saat yang sama. 
Kecepatan superior adalah semua yang ingin kami berikan kepada pengguna kami karena mereka lelah 
dengan aplikasi lambat dengan latensi tinggi dan kelambatan konstan yang sangat memengaruhi efisiensi
transaksi mereka.

4.3.5. Keadilan
Aset anda di IZIC sepenuhnya milik anda dan anda saja. Tidak ada yang dapat mengontrol atau 
mengambilnya dari anda. IZIChain telah terbentuk atas dasar pasar perdagangan bebas, tanpa 
pengendali dan transparansi penuh. Harga didasarkan pada perjanjian publik antara pedagang, bukan 
dari tata kelola atau manipulasi. Pengguna bebas untuk memiliki aset mereka, bebas berdagang dan 
bebas untuk menetapkan harga. IZIChain memiliki kemampuan untuk menjadi lingkungan yang 
benar-benar bebas.

4.3.6. Keamanan maksimal 
Untuk menegakkan keamanan maksimum sambil mempertahankan kesederhanaan, kami mengganti 
keamanan tradisional yang teratur, yang didasarkan pada email, kata sandi dan otentikasi dua faktor 
(2FA), dengan pembuatan akun yang didukung sidik jari pengguna dan verifikasi untuk  masuk dan kata 
sandi untuk penarikan . Cara keamanan lama mengandung kerentanan yang besar dan dapat 
menyebabkan kerugian daripada manfaat bagi pengguna. Mereka harus menghafal atau menyimpan kata
sandi mereka di suatu tempat yang aman tetapi ketika mereka lupa atau kehilangannya, keamanan 
mereka akan dipertaruhkan. Hal-hal dapat berubah menjadi buruk ketika entah bagaimana mereka 
kehilangan email dan 2FA. Karena itu tidak melekat pada mereka. Dengan keamanan sidik jari, setiap 
sidik jari unik dan pemiliknya tidak perlu mengingat apa pun. Waktu yang diperlukan untuk login dan 
penggunaan juga secara dramatis akan berkurang sementara tingkat keamanan dan kecepatan 
meningkat.
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4.4. Solusi 
Untuk mencapai pencapaian dan tujuan yang diharapkan, dan mengatasi masalah yang masih ada, tim 
kami menghabiskan waktu yang cukup untuk belajar dan belajar dari solusi teknologi sebelumnya. 
Reruntuhan proyek-proyek itu sangat membantu kami dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman.
Kami menyadari bahwa, sejak awal, teknologi blockchain penuh dengan kesenjangan besar, tetapi 
untungnya, mereka dapat diisi dengan menggunakan banyak teknologi lain, misalnya struktur DAG 
(Directed Acyclic Graph) yang dijalankan di IOTA. Dengan menyelaraskan banyak teknologi bersama, tim
kami mengembangkan struktur teknologi baru dan unik karena struktur sebelumnya tidak memenuhi 
ambisi IZIChain. Kami sedang dalam penerapan teknologi baru ini dan membutuhkan lebih banyak waktu
untuk menyelesaikannya. Pendiri tim kami memutuskan untuk memberinya nama 'Hologram LatticeChain'
atau 'HLC'.

4.4.1. Struktur HLC 
Struktur HLC mencakup 4 rantai komponen dan 2 lapisan:
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A. Kelas Citizen  

+ ID chain (0x) 

Rantai ini dibuat untuk mengidentifikasi pemilik, setiap pengguna adalah unik dan tidak 
berubah. Pengoperasiannya ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:

+ IZI chain (0y) 

Tugas rantai ini adalah memperbarui saldo mata uang (IZI). Itu menggunakan Block Lattice yang 
sangat mirip dengan teknologi yang diterapkan dalam proyek NANO. Ini memungkinkan transaksi 
gratis, ekspansi tanpa batas dan kecepatan transaksi super.
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+ EP chain (0z) (Pertukaran Property) 

Rantai diatur untuk mendefinisikan kepemilikan aset digital atau digitasi. 0z adalah rantai aset dengan 
kepemilikan yang ditentukan, dengan blok aset yang dianggap sebagai sekumpulan objek dengan 
atribut yang sama. Ada 2 blok aset yang harus dibedakan: Blok aset peraturan dan blok aset 
cryptocurrency. Yang pertama harus disahkan notaris adalah verifikasi kepemilikan demi keuntungan 
pemiliknya ketika sengketa muncul, dan yang terakhir adalah tipe non-kontrol tanpa validasi notaris. 
Setiap jenis membutuhkan berbagai jenis proses. Kami sudah memiliki ukuran efektif untuk kedua jenis.
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B. Kelas perlindungan (Blockchain “T”) 

Untuk entitas yang terlibat dalam kegiatan seperti verifikasi, notaris atau perlindungan (bank, pemerintah,
pengadilan, dll.), Penyediaan layanan khusus dan pemeliharaan jaringan. Kelas ini memungkinkan 
penyimpanan database publik untuk kepemilikan dari verifikasi yang sebenarnya untuk pemilik awal, 
membantu dalam memanifestasikan pada kelas citizen.

 
C. Perdagangan dalam IZIChain: 

Struktur keseluruhan:  Status(ID; EP; IZI) | (EP dideskripsikan sebagai properti publik) 
Identitas A adalah milik blok bernomor n dalam 0x. A ingin menjual blok aset bernomor k 
(Lembaga) dengan harga ditetapkan pada: p (IZI). A memiliki: V (IZI).
 

Identitas B milik blok nomor m di 0x. B setuju untuk membeli k. B memiliki: S (IZI).

Jual (n.ID; k(p).EP; V) | (n, k) = 1 
 
Beli (m.ID; k(p).EP; S) | (m, k) = 0  
Proses transaksi: 
 
+)  S >= p: 
(n, k) = 0; (m, k) = 1; 
V = V + p; S = S - p; 
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+) S < p: Error 
 

Ketika B mengeksekusi Pembelian, transaksi akan berlangsung secara otomatis. Serupa dengan 
perdagangan aset seperti Bitcoin, Ethereum, ... Pada saat aset-aset tersebut ditransfer dengan 
konfirmasi sukses, IZI yang disetujui akan dikembalikan secara otomatis tanpa pengaruh dari agensi
 atau gangguan kriminal.

Struktur HLC membuat IZIChain menjadi satu-satunya, bukan hanya sekedar aplikasi perdagangan 
digital tetapi merupakan platform e-commerce yang benar-benar, memungkinkan perdagangan, 
transaksi, iklan, dan transaksi komoditas dan aset. Ini juga membuka pintu bagi generasi masa depan 
bank digital peer-to-peer. Dengan IZIChain, anda dapat membeli apa saja dengan mata uang apa pun 
yang anda pilih.

4.4.2. Fitur utama sistem IZIChain

A. Pertukaran digital

B. Pertukaran Ril

Ditujukan untuk pengguna dengan kebutuhan perdagangan aset digital, yang memungkinkan 
transaksi peer-to-peer cepat dan nirlaba. Awalnya, kami akan mempertahankan dukungan 
untuk cryptocurrency paling populer dan secara bertahap akan menambahkan lebih banyak 
waktu lebih.

Ditujukan untuk pengguna dengan kebutuhan regulasi aset perdagangan, regulasi aset dan digitasi aset,
pembelian, iklan, sewa dan banyak lagi. Regulasi aset akan dijelaskan dan dapat ditemukan dengan 
label, format, dan harga lelang. Pengguna dapat mengatur lelang untuk aset nyata mereka yang 
didukung oleh sistem kami. Unit pembayaran bersama adalah IZI tetapi pelanggan dapat memilih untuk 
menggunakan cryptocurrency lain yang mereka inginkan. IZIChain akan menembus setiap aspek 
kehidupan dan masyarakat, membuatnya lebih mudah untuk melakukan bisnis, perdagangan, dan 
kegiatan komersial.

C. Perbankan digital
Ditujukan untuk pengguna dengan kebutuhan deposito atau pendanaan, berdasarkan struktur
 pinjaman peer-to-peer.

   Pengguna dengan kebutuhan deposito dapat memilih kontrak cerdas dengan parameter 
keuntungan yang sesuai yang ditetapkan sesuai dengan preferensi mereka untuk deposit 
uang dengan IZI.

 Pengguna keuangan diminta untuk menawarkan aset jaminan, dengan aset-aset yang
terkunci dalam kontrak cerdas hingga akhir masa pinjaman.

 Tingkat bunga akan disetujui dalam kontrak. Semuanya akan dikelola menggunakan 
Kontrak cerdas dan dioperasikan oleh AI dalam sistem IZILending. Riwayat aktivitas akan 
dicatat secara transparan dalam waktu kerja blockchain.
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D. Talk P2P
Memberdayakan korespondensi pengguna-ke-pengguna, mengatasi masalah seperti negosiasi 
harga, diskusi, atau kolaborasi ... tanpa kekhawatiran kebocoran informasi atau penyalahgunaan dan 
pelanggaran privasi.

E. ICO Platform 

 

   

      Ditujukan  untuk  pengguna  dengan  kebutuhan  pembuatan  kode  notifikasi  untuk  tujuan  seperti  kartu 
anggota,  share,  menggadaikan  aset  nominal,  kode  pendanaan  ...  dan  yang  lain.  Bantuan  dalam 
pengurangan waktu dan efektifitas biaya baik untuk individu maupun perusahaan pada cara-cara yang 
khusus. Platform IZIChain memungkinkan eksekusi kode tanpa pengetahuan pemrograman, yang cocok 
untuk semua penggunaan dengan cara cepat dan gratis.

kami  mengakui  satu hal  yang penting:  aplikasi  perdagangan yang sebenarnya tidak selalu  merupakan 
pertukaran terpusat atau pertukaran yang terdesentralisasi dengan blockchain, tetapi dengan sendirinya 
menjadi blockchain dan dompet. Tim kami menciptakan IZIChain dengan filosofi itu untuk menjadi platform 
all in one. Setiap aplikasi yang dipasang pada perangkat pengguna yang merupakan blockchain tersinkron 
yang menyimpan informasi terpisah dan berada di bawah kendali dan pengelolaan penggunanya, yaitu 
lapisan komunitas. Lapisan lain akan menyediakan layanan khusus seperti, kontrak pintar, chat peer to 
peer, peminjaman ...

Mereka harus memelihara penyimpanan blockchain yang lengkap dan sinkron untuk tujuan referensi dan 
mengamankan operasi jaringan yang tepat.

Dengan struktur seperti itu, aplikasi perdagangan kami mendapatkan banyak nilai berharga: Cepat, ringan, 
aman, gratis, dan dapat diperluas.

Dalam waktu dekat, berkat fitur-fitur khusus yang sedang dikembangkan, IZI akan dapat menjadi mata uang
 lokal, berguna, praktis, dan berguna untuk semua jenis orang di masyarakat. Ambisi kami adalah untuk 
membuat semua  persepsi menyesatkan terhadap teknologi blockchain memiliki pemikiran kedua. Anda 
dapat menemukan semua yang  anda butuhkan di IZIChain.
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Q3/2018 

Q4/2018 

Q1/2019 

Q2-3/2019 

2020 

5. Peta Jalan 

 Whitepaper  selesai

  Pengembangan  website 
https://izichain.network/ 

 IBO (Initial Blockchain Offering) 

 
 Buka kantor di luar negeri 
                                                                                                                                                    Private Sale di Viet Nam 

 Pengembangan website berbasis demo

 Pengembangan komunitas 
internasional

 International ICO 

 pendaftaran token di 

       pertukaran 

 Peluncuran DAX.VN, Aset 

pertukaran digital, di Viet Nam  

 Peluncuran IZILENDING.VN, 

solusi pinjaman P2P

       aplikasi 

  Peluncuran  Website  &  versi 

aplikasi seluler Peluncuran IZI.EXCHANGE  

 Peluncuran Dapp 

IZI.EXCHANGE 

    Peluncuran Website & 

Versi aplikasi seluler
    Q1/2020: Mendirikan proyek 

R&D Center di Korea dan Jepang

 Q2/2020: Analisis struktur 3 

proyek untuk adopsi IZIChain

 Q3/2020: Menyelesaikan Blockchain 

publik IZIchain

 Q4/2020: Pilot projects 

di negara negara asia 

tenggara 

https://izichain.network/
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6. Token 

 

 

 

Nov. 01, 2018 – Nov. 15, 2018 

 
0.05 

 

6.1. Parameter token 

Simbol Token IZI 

Nama Token IZIChain 

Basis Token  ERC20 

Desimal 4 

Total Pasokan 1,250,000,000 

Softcap 4,000 ETH 

Hardcap 24,000 ETH 

Alamat kontak 0xdf59c8ba19b4d1437d80836b45f1319d9a429eed 

6.2. Rencana Penjualan 
  

Ronde  Durasi Harga ($)

 

ICO Ronde 1 

ICO Ronde 2 Nov. 16, 2018 – Nov. 30, 2018 0.06 

ICO Ronde 6 Jan. 15, 2019 – Jan. 29, 2019 0.1 

Private Sale Sep. 01, 2018 – Sep. 20, 2018 0.04 

ICO Ronde 3 Des. 01, 2018 – Des. 15, 2018 0.07 

ICO Ronde 4 Des. 16, 2018 – Des. 30, 2018 0.08 

ICO Ronde 5 Des. 31, 2019 – Jan. 14, 2019 0.09 

https://etherscan.io/token/0xdf59c8ba19b4d1437d80836b45f1319d9a429eed
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Development fund: 

Development team: 

Development team: 

Reserve fund: 

Digital asset market 

establishment and 

development:  40.00% 

Infrastruture: 

Research: 10.00% 

6.3. Distribusi Token 

6.4. Distribusi Pengeluaran 
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Mr. Hakim Nguyen 

Founder & CEO 

 

Mr. Herry Vu 

CTO 

 

Mr. Tony Tran 

Website Development 

  

Mr. Ryker Tran 

Blockchain Engineer 

7. Tim

7.1. Pembagian Tim  

Lulusan dari National Economics University, Universitas Hanoi, ia menyelesaikan 
gelar master dalam Sains dan Manajemen Teknologi di Akademi Teknik Militer 
dan saat  ini  menjadi  Doktor  Administrasi  Publik  dengan tesis  yang melibatkan 
Manajemen Pasar Modal. Sebelum menjabat sebagai Ketua HVA Investment Join
Stock Company, ia menghabiskan bertahun-tahun untuk berlatih manajemen dan
 konsultasi  di  sektor  sekuritas.  Dia  mengambil  bagian  dalam  banyak  proyek 
konsultasi untuk  pendaftaran dan investasi manajemen perusahaan. 

 Lebih dari 15 tahun pengalaman dalam peran manajemen untuk proyek besar IT 
seperti ERP, atau Portal Bisnis, ahli dalam Sistem informasi dan Database. Saat ini 
dia adalah CTO batdongson.vn dan pendiri HUBSOCIAL, sebuah perusahaan yang
berspesialisasi dalam chatbot, pemasaran online dan solusi AI. Dia juga ahli dalam 
Blockchain dan konsultan untuk banyak perusahaan baru. 

Lebih dari 5 tahun pengalaman dalam mengimplementasikan website utama 
proyek  di  berbagai  sektor  seperti  real  estat,  e-commerce,  ...  Dia  sedang 
mengembangkan website untuk banyak organisasi dalam dan luar negeri. 

Dia  adalah  perancang  software  dan  sistem  blockchain  ...  Saat  ini  dia 
mengasumsikan tanggung jawab utama untuk pengembangan platform IZIChain 
Blockchain dan aplikasi terkait: IZIExchange, IZILending. 
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Mr. Do Cao Bao 

 

 

 

Mr. Nguyen Doan Hung 

 

 

Mr. Phan Dung Khanh 

   

 

 

MR. Nguyen Manh Hung 

7.2. Dewan Penasehat 

Penasehat Teknologi

Wakil Jenderal Direktur Fpt Corporation. Dia adalah lulusan Akademi Teknik 
Militer  dengan  jurusan  Matematik  dan  Sibernetika.  Dia  adalah  salah  satu 
pendiri  FPT, saat ini  menjadi anggota Dewan Direktur FPT Corporation dan 
Ketua Dewan Sistem Informasi FPT (FIS) 

Penasehat Strategi 

Mr.  Hung  lulus  dari  Universitas  London  dengan  gelar  Master  di  Khoa  hảc 
Quản iý Tài chính. Ia memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam bidang 
administrasi keuangan. Selama karirnya, ia pernah menjadi Jenderal Direktur 
dan  Asisten  Gubernur  Bank  Negara  Vietnam,  Direktur  Alternatif  dari  Bank 
Dunia  Washington  D.C,  AS,  dan  Wakil  Presiden  Komisi  Sekuritas  Negara 
Vietnam

 Investasi Penasehat

Direktur  Penasihat  Investasi,  perusahaan  sekuritas  Maybank  Kim  Eng.  Dia 
pernah  menjadi  Kepala  Portofolio  Investasi  &  Presiden  Klub  Investasi  di 
PetroVietnam Finance Corporation (PVFC) 

Penasehat Blockchain

Dia  lulus  dari  Universitas  Teknik  dan  Teknologi,  Universitas  Nasional 
Vietnam,  Hanoi  dengan  gelar  Master  di  bidang  Teknologi  Informasi.  Ia 
memilki  sertifikat  dalam  Desaign  Database  dan  Analisis  Desaign  Sistem 
Informasi yang dikeluarkan oleh Manajemen dan Konsultasi sistem Teknologi
Asia untuk berbagai proyek regional dan internasional.
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Glosarium  

PINJAMAN PEER-TO-PEER  

BLOCKCHAIN 

IBO 

 

ICO 

KONTRAK CERDAS 

 

Database hirarkis yang menyimpan informasi dalam blok informasi 
dengan koneksi terenkripsi dan ekspansi berbasis waktu.
 

 

Pinjaman Peer-to-peer  (Pinjaman P2P) adalah pinjaman yang 
dilakukan melalui layanan online yang langsung menghubungkan 
pemberi pinjaman dan peminjam.
        

(Initial Blockchain Offering): Metode penggalangan dana 
menggunakan digitasi aset blockchain berwujud dan tidak berwujud. 
Aset digital mengubah keberadaannya menjadi Token, yang memiliki 
kesetaraan hukum dengan business cooperation contract  (BCC).
 

 

ICO (Initial Coin Offering) mekanisme penggalangan dana 
menggunakan cryptocurrency.
 

 

Kontrak cerdas adalah manajemen kontrak atas suatu transaksi antara
 dua pihak atau lebih terkait yang dapat diverifikasi secara berurutan 
dengan menggunakan blockchain sebagai pengganti arbiter terpusat. 
 

ASET DIGITAL Digitasi aset dan cryptocurrency.  

TOKEN  Digitasi kontrak cerdas   
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Terima kasih!
'' Whitepaper ini bukan versi akhir. Kami akan terus melengkapinya dengan
                                            feedback dari para ahli dan komunitas.

Dewan pengesahan teknologi akan dibentuk, yang mencakup ahli teknologi  
  informasi, untuk meninjau, memproses, dan menyumbangkan feedback   
                                                           teknologi untuk proyek.
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