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HÃY TƯỞNG TƯỢNG MỘT THẾ GIỚI MÀ MỌI NGƯỜI
CÓ THỂ QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT MỌI KHÍA CẠNH
CỦA DANH TÍNH THUẬT SỐ CỦA MÌNH.

Đội ngũ Quản lý có Kinh nghiệm và Tinh tế
STEVE RAO
CEO/Đồng sáng lập
https://www.linkedin.com/in/stevrao/

Đăng ký dịch vụ hoặc xác minh danh tính chỉ mất vài giây thay
vì hàng giờ hoặc ngày. Việc xác định luồng cung cấp nội dung
hoặc tài sản có độ chính xác cao thay vì đưa ra dự đoán tiếp
theo.
Xenchain là tầm nhìn nơi dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhận
dạng tài sản được truy cập, quản lý và lưu trữ trong một
blockchain được phân phối bảo mật, không thể thay đổi và
không thể chối cãi.
Xenchain, hợp tác với nhiều công cụ xác thực dữ liệu của công
ty đáng tin cậy, sẽ thu thập chính xác, xác nhận và lưu trữ dữ
liệu nhận dạng vào một Blockchain phi tập trung. Người dùng
cuối có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của họ; các công ty có thể
truy xuất dữ liệu nhận dạng (với sự cho phép của người dùng
cuối) từ Xenchain Blockchain, do đó giảm chi phí và thời gian.
Toàn bộ nền kinh tế của việc thu thập dữ liệu người dùng, xác
minh và tiêu thụ là có thể với XENC Token, nơi mỗi người tham
gia trong hệ sinh thái Xenchain chi tiêu hoặc kiếm được token
của họ. Giải pháp của chúng tôi sẽ giải quyết chi phí tuân thủ
ngày càng tăng và tăng trường hợp trộm cắp dữ liệu. Nó được
sử dụng rộng rãi, như là bao gồm tài chính, hồ sơ giáo dục, hồ
sơ y tế, v.v., yêu cầu nhận dạng chính xác và đáng tin cậy của
người dùng.
Khi thế giới thực và ảo hội tụ, một lối sống kỹ thuật số thúc đẩy
người dùng quyết định giữa sự tiện lợi và riêng tư. Xenchain là
câu trả lời cho sự cân bằng hoàn hảo đó.

Mô hình Kinh doanh của Xenchain

Trả 5 XENC

Hơn 12 năm kinh nghiệm toàn cầu trong chiến lược,
nghiên cứu và phát triển kinh doanh ở cả khu vực công
và tư nhân.

VINCENT WONG
CTO/Đồng sáng lập
https://www.linkedin.com/in/vincent-wonghy/
15 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT với chuyên môn
về Bảo mật Internet và Fintech trên thị trường Đông
Nam Á.

Tổng số tokens :

200,000,000 XENC
Tổng Hard Cap :

15M USD
Vòng bán Riêng tư:

Hoàn thành
Pre-ICO :
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1. XenUser (“Người dùng 1”) đăng ký và gắn với ứng dụng Xenchain.
2. XenValidator, một thực thể có nguồn dữ liệu tin cậy xác nhận người dùng 1
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(NHẬN XENC).
3. Người dùng 2 xác nhận danh tính Người dùng 1. (Cả người dùng 1 và 2 NHẬN XENC).
4. Người dùng 1 muốn mở tài khoản ngân hàng và yêu cầu danh tính của ngân hàng với
Người dùng 1. Ngân hàng như XenData Consumer thực hiện yêu cầu thông qua API
Xenchain.

5. Người dùng 1 nhận được thách thức nhận dạng và xác minh danh tính.

CHUYỂN
TIỀN

CHĂM SÓC SỨC
KHỎE

6. Ngân hàng nhận được xác nhận danh tính. (TRẢ XENC).
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Bất kỳ Yêu cầu, vui lòng liên hệ tokensale@xenchain.io

