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“Pasar eCommerce global diperkirakan akan mencapai hampir US $ 2,5 triliun pendapatan pada
tahun 2022.”
Sumber: statista Pasar Digital Outlook 2017

1

Gambar milik https://www.brandsouthafrica.com/resources-downloads/media-library/images/rml-content/arts-andculture
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Abstrak
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, ekonomi global tumbuh tetapi sedikit yang menguntungkan
- sampai sekarang, penjual harus memiliki rekening bank dagang mahal dan membayar biaya yang tinggi
membuat bisnis online mahal dan hanya menguntungkan dengan volume penjualan yang tinggi. Kombinasi
ubiquity mobile dan blockchain adalah kesempatan unlocking untuk kemakmuran tidak seperti sebelumnya.
The Nuclus Landasan akan menjadi # 1 pasar untuk pemenuhan pesanan internasional dari Afrika SubSahara melayani pembeli baru dan realisasi tujuan komersial dan tujuan dari program pembangunan
terkait. Pengenalan token digital akan merangsang perdagangan antara peserta karena tidak memiliki efek
residual atau distorsi yaitu inflasi dan transaksi benar-benar selesai pada titik dan waktu pertukaran. Kami
memperkenalkan filosofi ekonomi baru untuk menjamin keberlanjutan dan untuk memajukan peluang yang
adil bagi peserta ekonomi selama pertumbuhan ekonomi dengan manfaat yang dikeluarkan oleh setiap
bagian dari masyarakat.
Selama 2 tahun ke depan, kita akan menciptakan sebuah merek dikenali dan dibedakan, dan memperluas
infrastruktur dalam negeri untuk membangun hubungan langsung antara penentu makroekonomi dan
mikroekonomi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Konteks2
•

•

•

•

•
•

2

Ekonomi blockchain (atau blockonomy) adalah skenario dan lingkungan masa depan potensial di mana
teknologi tersebut menggantikan sistem moneter saat ini, berpotensi pada basis global. Blockchain
adalah buku didistribusikan, pada dasarnya jenis database terdesentralisasi yang menyimpan catatan
aman dan permanen data transaksi.
3 Secara historis, token mata uang yang
dikeluarkan oleh sebuah perusahaan
melintasi batas hanya menjadi "trade" token
ketika mereka disetujui oleh otoritas
pemerintah setempat. Akibatnya, organisasi
di balik token menjadi bank regional.
Shell cowrie unik dan tidak mungkin untuk
palsu meyakinkan dan telah digunakan di
seluruh Afrika dan Asia. Mata uang cowrie
shell
memperluas
kemungkinan
perdagangan tanpa efek residual atau
distorsi. Transaksi tersebut telah benarbenar selesai pada titik dan waktu
pertukaran.
Pertumbuhan inklusif atau ekonomiadalah konsep bahwa kemajuan peluang yang adil bagi peserta
ekonomi selama pertumbuhan ekonomi dengan manfaat yang dikeluarkan oleh setiap bagian dari
masyarakat. Ini menyiratkan hubungan langsung antara penentu makroekonomi dan mikroekonomi
ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.
Proliferasi jaringan telepon seluler telah mengubah komunikasi di sub-Sahara Afrika. Smartphone
(orang-orang yang dapat mengakses internet dan aplikasi) yang dimiliki oleh minoritas yang signifikan.
Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana teknik enkripsi digunakan untuk mengatur generasi
unit mata uang dan memverifikasi transfer dana, beroperasi secara independen dari bank sentral.

definisi konsep terutama dari https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Gambar milik https://www.standard.co.uk/fashion/shells-are-the-unexpected-jewellery-trend-of-summer-2018a3794161.html
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Pernyataan masalah
The Underserved
•
•

•
•
•
6Inklusi

•

•

•

•
•

Di negara berkembang, vendor tidak perlu memiliki rekening bank dan terlayani, oleh karena
itu tidak dapat berpartisipasi penuh dalam eCommerce.
cabang bank komersial (per 100.000 orang dewasa) berkisar dari antara 2 dan 24 di seluruh
benua Afrika sebagai lawan 34 di seluruh Amerika Serikat4. Seperti cabang rendah per rasio
orang dewasa membuat sulit untuk bertransaksi dan memenuhi kebutuhan keuangan.
Selanjutnya, mikro, pengusaha kecil dan menengah (UMKM) khususnya dirugikan ketika
datang untuk akses ke sistem keuangan.
Saat ini tidak ada Sub-Sahara Afrika Digital eCommerce Platform untuk meningkatkan
perdagangan dan mewujudkan target komersial program pembangunan seperti BRICS
Pada 2015, negara-negara BRICS, diprakarsai konsultasi untuk membentuk mata uang yang
stabil dan untuk sistem pembayaran yang akan menjadi alternatif untuk sistem SWIFT 5.

ekonomi
Untuk berpartisipasi dalam pasar bisnis-kebisnis tradisional, penjual harus memiliki
toko fisik secara efektif membuang produkproduk berkualitas rendah non-branded
dan jasa
Sampai saat ini, penjual harus memiliki
rekening bank dagang mahal dan
membayar biaya yang tinggi membuat
bisnis
online
mahal
dan
hanya
menguntungkan dengan volume penjualan
yang tinggi
Dalam beberapa kasus, operator jaringan
Mobile
(MNOs)
telah
mengambil
kesempatan untuk membuat nyaman,
rendah-nilai, pilihan pembayaran yang
murah dalam bentuk uang mobile.
masalah arus kas tetap menjadi penyebab
utama kegagalan usaha kecil7.
pendapatan rumah tangga merupakan
kendala utama untuk pertumbuhan
ekonomi dan kemakmuran inklusif

“Paradoks kemakmuran baru: Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, ekonomi global tumbuh
tetapi sedikit yang manfaat”
Revolusi Blockchain, Memecahkan paradoks kemakmuran: inklusi Ekonomi dan kewirausahaan, D Tapscott dan A Tapscott,
Portofolio Penguin, 2016
4

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/FB.CBK.BRCH.P5, Cabang bank komersial (per 100.000 orang
dewasa)
5"BRICS mulai memeriksa alternatif SWIFT". RT News. 17 Jun 2015. Diperoleh 26 Maret 2016.
6 Gambar milik https://medium.com/afroera/afrofuturism-21st-century-d472e21ef40d
7 http://voices.yahoo.com/how-avoid-cash-flow-problems-small-business-5440697.html
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Solusinya
Kami menciptakan generasi-berikutnya Ekonomi Digital sepenuhnya inklusif - kombinasi dari mana-mana
mobile dan blockchain yang membuka kesempatan bagi kemakmuran tidak seperti sebelumnya.
Kami menawarkan pembeli, penjual, penyelenggara dan pelaku pasar kesempatan inklusif untuk menjadi
bagian dari eko-sistem yang berkembang yang dibangun di atas blockchain dengan mempertahankan dan
berkembang nilai mata uang sendiri untuk pertukaran peer-to-peer8.
Kami yakin bahwa kami sedang memasuki era baru yang menarik dengan konvergensi teknologi membuka
potensi masalah mengatasi dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.
Kami akan menjadi # 1 pasar ekspor dari Afrika Sub-Sahara9 melayani kebutuhan dari kelas menengah
dan realisasi tujuan komersial dan tujuan dalam negara-negara BRICS antara lain tumbuh.

10Segmen

•

•

•

•

pasar dan Ukuran11

Pada 2015, lima negara BRICS mewakili
lebih dari 3,6 miliar orang, sekitar 41% dari
populasi dunia;
Lima negara memiliki GDP gabungan
nominal US $ 16,6 triliun, setara dengan
sekitar 22% dari produk bruto dunia,
dikombinasikan PDB (PPP) sekitar US $ 37
triliun;
Secara
keseluruhan
BRICS
yang
diperkirakan untuk memperluas 4,6% pada
tahun 2016, dari pertumbuhan diperkirakan
dari 3,9% pada 2015. Bank Dunia
memperkirakan pertumbuhan BRICS untuk
mengambil menjadi 5,3% pada tahun 2017
Pada tahun 2017, di negara-negara BRIC
hampir 40% atau 1,5 miliar pengguna
internet12;

“... teknologi blockchain bisa melepaskan kolam belum dimanfaatkan terbesar modal manusia dalam
sejarah, membawa miliaran terlibat, makmur pengusaha ke dalam ekonomi global.”
Revolusi Blockchain, Memecahkan paradoks kemakmuran: inklusi Ekonomi dan kewirausahaan, D Tapscott dan A Tapscott,
Portofolio Penguin, 2016

8

Putih kertas - Bitcoin: Sebuah Peer-to-Peer Elektronik Sistem Kas, Satoshi Nakamoto, www.bitcoin.org

9

85% dari semua negara-negara Afrika - Program Pembangunan PBB daftar 46 dari 54 negara Afrika

10

Gambar milik https://za.pinterest.com/CapeCodshibori/africa-textiles-and-more/
https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS
12 https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/
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Teknologi Gangguan menciptakan peluang baru
pasar kami melayani untuk peserta tradisional dan sebelumnya dikecualikan, menawarkan mereka akses
ke pasar baru dan mempromosikan pembuatan barang untuk ekspor ke Brazil, Rusia, India dan China.
Ini adalah perubahan mendasar dalam ekonomi Afrika jauh dari ketergantungan pada ekspor sumber
daya alam untuk benefisiasi.
Dalam industri pertambangan atau metalurgi ekstraktif, benefisiasi 13adalah proses yang meningkatkan
(manfaat) nilai ekonomi dari bijih dengan menghapus mineral gangue, yang menghasilkan produk yang
lebih tinggi kelas (konsentrat) dan aliran limbah (tailing). Biasanya bijih besi mentah diekspor dari negaranegara Afrika. Kami menyarankan untuk mengolah bijih sebelum ekspor dan bahkan untuk
mempromosikan di bidang manufaktur negara barang untuk ekspor secara keseluruhan.
•
•
•
•

•

teknologi konvergensi sekarang menawarkan solusi untuk menyediakan pengusaha yang tidak
memiliki rekening bank untuk mengakses sistem keuangan.
teknologi Blockchain menawarkan untuk secara signifikan mengurangi biaya transaksi
menghapus 3 pihak mahal dipercaya dan perantara tanpa kehilangan keamanan.
Memperkenalkan perangkat yang dapat dikenakan biaya rendah akan lebih meningkatkan
penetrasi dan mencapai pengusaha tak memiliki rekening bank atau terlayani dan masyarakat.
mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media exchange3
yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, untuk mengontrol penciptaan
unit tambahan, dan untuk memverifikasi pengalihan aset.
Dengan evolusi teknologi ini sekarang mungkin untuk membuat ekonomi inklusif yang
menawarkan kesempatan investor untuk menjadi bagian dari potensi unik ini untuk menantang
sistem yang ada keuangan dan pembayaran.

pasar kami melayani untuk peserta tradisional dan sebelumnya dikecualikan menawarkan akses ke pasar
baru dan mempromosikan pembuatan barang untuk ekspor ke Brazil, Rusia, India dan China. Selain itu,
kami percaya bahwa memperkenalkan perangkat yang dapat dikenakan masuk akal karena mereka
berpotensi lebih murah, tetapi juga karena sementara penjualan smartphone telah mengalami stagnasi
sekitar 1,4 Bn, dapat dikenakan penjualan diperkirakan akan tumbuh sebesar 13% per tahun 14. Pada tahun
2013, B2C e-commerce penjualan di Timur Tengah dan Afrika hanya menyumbang 2,2 persen dari B2C
global yang penjualan e-commerce.15

“Anda harus menciptakan nilai dalam semua bidang kegiatan perusahaan untuk memenangkan -.
Untuk Anda dan pemasok Anda, pelanggan Anda, konsumen Anda, komunitas Anda”
Desain untuk Tumbuh, Bagaimana Coca-Cola belajar untuk menggabungkan Skala & Agility, D. Butler & L. Tischler, Portofolio
Penguin, 2015

13
14

https://en.wikipedia.org/wiki/Beneficiation

CAGR: Compound Growth Rate Tahunan / rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun Sumber: Gartner
15 https://www.statista.com/statistics/244054/share-of-global-b2c-e-commerce-sales-in-middle-east-and-africa/
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Elemen Ekonomi Digital
Kelima elemen dasarnya merupakan komponen yang saling terkait secara keseluruhan pendekatan kami
dan telah menjadi diakui masing-masing di kanan mereka sendiri kecuali untuk blockchain.

ANGKA 1: 5 ELEMEN EKONOMI DIGITAL

Digital Marketplace Landasan
platform kami pada intinya memiliki sepenuhnya matang Orde-to-Cash dan Manajemen Debitur solusi.

Saluran Logistik fisik
Kami percaya untuk memiliki bisnis yang sukses; kita perlu membangun distribusi di masyarakat dan
koleksi lokal saluran.

Ehtereum Blockchain
Nuclus Uang, atau NUCLUM (NLM), adalah Ethereum ERC20 kami yang kami dicetak 1000000000 token
untuk 18 desimal.

penjual
Penjual atau pemasok didefinisikan sebagai produser dalam eco-system

Pembeli
Pembeli merupakan konsumen dalam ekosistem.
Pembeli dan Penjual bertransaksi dan pertukaran melalui platform dan dapat memiliki hubungan banyakke-banyak. Dengan kata lain, platform menawarkan Penjual kemampuan untuk menemukan dan
menghubungkan dan mengembangkan bisnis eCommerce online mereka, sementara pembeli memiliki
AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| rahasia | Copyright © 2018 | Seluruh hak cipta
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keuntungan tambahan pilihan, seleksi dan grosir dengan harga massal. Kami jaringan distribusi dan
pengumpulan atau saluran menawarkan beberapa tujuan: (1) kita memenuhi pesanan, (2) berfungsi
sebagai jaminan kualitas, dan (3) Tempat keterlibatan masyarakat untuk pelatihan dan dimasukkan dalam
program upliftment bagi pengusaha.

Hukum Metcalfe dan Efek Jaringan
Hukum Metcalfe adalah berasal dari pengamatan bahwa sebagai jaringan atau eko-sistem tumbuh dalam
ukuran, jumlah koneksi meningkat secara signifikan lebih dari jumlah node. Dengan kata lain, jika jumlah
node adalah, jumlah koneksi potensial antara node sama, yang pada dasarnya berarti bahwa jumlah
koneksi potensial meningkatkan kuadratik dengan jumlah node. Jadi dua kali lipat node dalam eko-sistem
akan lebih dari empat kali lipat jumlah koneksi potensial antara node. Koneksi sangat penting dan satusatunya mekanisme yang akan memungkinkan dasar untuk transfer, pertukaran atau transaksi. Tidak
semua koneksi akan membawa jumlah yang sama dari pertukaran atau transaksi. Transaksi antara node
yang terhubung didefinisikan sebagai berbagi dan menerima kutipan, meningkatkan faktur, dan kemudian
mentransfer atau bertukar nilai antara mereka sebagai dalam proses Quote-to-cash khas. hubungan yang
kuat dapat didefinisikan sebagai rute utama transfer dan pertukaran dan membawa lalu lintas yang paling.
Tidak dalam node terhubung semua rute akan membawa lalu lintas yang sama.𝑛(𝑛2 – 𝑛)/2

ANGKA 2: TUMBUH EKO-SISTEM SESUAI DENGAN HUKUM METCALFE
Sekarang kami mengusulkan memperluas konsep lebih lanjut dan memperkenalkan potensi transaksi peerto-peer antara node dengan cara yang sama. Node mewakili bisnis atau individu pengguna aktif yang
terdaftar pada platform bisnis Nuclus.co. Ini merupakan bahwa ada potensi transaksi atau peluang untuk
pertukaran peer-to-peer antara pengguna:(𝑛)(𝑛)𝑥(𝑇)
𝑇(2) = 𝑥 1

(1)

𝑇(4) = 𝑥 2

(2)

𝑇(8) = 𝑥 4

(3)

Kemudian:
AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| rahasia | Copyright © 2018 | Seluruh hak cipta
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𝑇(𝑛) = 𝑥 𝑛/2

(4)

Jadi jika jumlah node atau pengguna aktif ganda, akan ada proporsional dekat pertumbuhan eksponensial
dalam jumlah transaksi, kemudian. Ini membuka jalan dan menyediakan dasar yang kuat untuk pengenalan
tanda digital atau cryptocurrency sebagai utilitas dalam platform.(𝑛) (𝑇) 𝑇(𝑛) = 𝑥 𝑛/2
Selanjutnya, Hukum Metcalfe mengasumsikan bahwa setiap koneksi potensial meningkatkan nilai
keseluruhan jaringan dengan jumlah yang sama dan menyiratkan bahwa kenaikan jumlah node mengarah
ke peningkatan kuadrat nilai jaringan. Kita harus memperkenalkan argumen alternatif yang sama tersirat
di mana koneksi dalam jaringan menurun. Namun, kami lebih suka menyarankan bahwa fokusnya adalah
pada di mana ada node aktif, dengan kata lain di mana ada satu set koneksi yang stabil karena tidak semua
node yang aktif akan menarik dan memiliki nilai yang sama.(𝑛)(𝑉𝑁)
Berikutnya, kami ingin mengukur Nilai Jaringan ini dan menggambarkan itu dalam hal jumlah peningkatan
transaksi proporsional dengan peningkatan jumlah node:(𝑉𝑁) (𝑇)(𝑛)
Kami telah menetapkan bahwa:
peningkatan node ≈ peningkatan transaksi (𝑛)(𝑇)

(5)

Itu juga:
peningkatan transaksi meningkatkan nilai dari jaringan (𝑇) ≈ (𝑉𝑁)

(6)

Kemudian:
peningkatan node(𝑛) peningkatan nilai jaringan ≈ (𝑉𝑁)

(7)

Selain itu, ditetapkan bahwa jika biaya penambahan node adalah konstan, peningkatan ukuran eko-sistem
menyebabkan peningkatan linear biaya. Hasilnya adalah hasil tak habis-habisnya untuk skala yang lebih
besar selalu lebih baik.16

16

Metcalfe, Metcalfe Hukum, supra note 7. Bob Metcalfe, Metcalfe Hukum recurses Down Long Tail
Jaringan Sosial,
VCMIKE'S BLOG (18 Agustus 2006), https://vcmike.wordpress.com/2006/08/18/metcalfe-socialnetworks/. Dari Hukum Moore,
Hukum Metcalfe, dan | teori interoperabilitas optimal, Christoper S.Yoo Christopher S. Yoo, Kemungkinan Pergeseran
Paradigma dalam Kebijakan Broadband, 9 I / S: JL & POL'Y INFO. SOC'Y 367 (2014)
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Konsep ekonomi menjelaskan
17

Saat ini kami ingin memperkenalkan konsep
ekonomi digital dan peserta dalam perekonomian itu.
Seorang pengguna terdaftar dan aktif merupakan
simpul dalam jaringan atau eko-sistem dan
merupakan peserta dalam ekonomi digital.
Kami pada dasarnya menetapkan konsep jaringan
ke eko-sistem digital dan selanjutnya akan merujuk
Nuclus.co sebagai eko-sistem dengan nomor
diproyeksikan berdasarkan pada konsep jaringan.
Kemudian kami memperluas konsep eko-sistem ke
ekonomi digital setelah kami memperkenalkan token
atau cryptocurrency. Ini berarti bahwa kita memiliki
beberapa dasar untuk memperkenalkan langkahlangkah baik sistemik dan ekonomi yang akan
digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja
eko-sistem dan node-nya.
Lalu akhirnya, kita mendalilkan bahwa semakin besar jaringan, baik ekonomi, dan selanjutnya masih,
utilitas tinggi dari mata uang terkait berdasarkan lagi pada korelasi antara peningkatan relatif dalam ukuran
atau jumlah node, transaksi dan nilai jaringan, positif menguntungkan peserta dengan mereka yang
memiliki dan bertukar cyprtocurrency.

P2P Exchange dan utilitas tanda
Untuk rekap, kita telah mendefinisikan pertukaran untuk menjadi serupa dengan transfer yang terjadi di
seluruh koneksi antara node. Pengguna dalam eko-sistem secara efektif terhubung ketika lalu lintas atau
transaksi terjadi di antara mereka; kami juga mengamati bahwa beberapa koneksi membawa lebih banyak
lalu lintas dari yang lain. Pengamatan ini dapat longgar disamakan dengan di mana node terhubung
menemukan saling menguntungkan dalam bertransaksi, misalnya di mana node pemasok dan pembeli
simpul setuju secara teratur pada harga untuk barang dan pertukaran berikutnya dan transfer nilai barang
yang dijual.
volume lalu lintas yang tinggi antara node yang terhubung menunjukkan perdagangan yang sehat dan
mana lalu lintas rendah, kebalikannya. Perdagangan merupakan transaksi antara node yang terhubung
dengan peningkatan maka dalam perdagangan di mana ada peningkatan yang signifikan dalam node
seperti yang disarankan sebelumnya. Platform pada dasarnya menciptakan hubungan antara node yang
kemudian merupakan gagasan dari pasar. Sebuah pasar yang sibuk terdiri dari node terhubung di mana
ada lalu lintas volume tinggi di antara mereka dan menunjukkan hubungan perdagangan yang sehat
didirikan. Tujuan dari platform18 adalah untuk menciptakan node ini sangat terhubung atau pasar sebagai
dasar untuk perdagangan dan transaksi.
Dengan peningkatan ukuran jaringan ada peningkatan jumlah transaksi antara node yang ditetapkan
sebelumnya. Secara tradisional, transaksi bank saat ini dikenakan biaya dan melibatkan perantara
dipercaya menunda transfer antar rekening akhirnya karena proses kliring rumit.
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Gambar milik http://beadsaroundtheworld.com/zulu-s-africa/
Tidak ada perantara antara node seperti yang dibayangkan mereka perdagangan atau bertransaksi langsung
sebagai akibat dari blockchain yang
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13
Biaya transaksi biasanya termasuk komisi perantara dan biaya merchant dalam kasus e-commerce di
mana pembayaran online dibersihkan menggunakan kredit kartu. Biaya ini merupakan bagian yang
signifikan dari laba bersih.

19

ANGKA 3: PERDAGANGAN KONEKSI ANTARA NODE TANPA PERANTARA

19

Gambar milik https://www.nytimes.com/2009/04/03/arts/design/03wata.html
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Hal ini sendiri tidak termasuk sejumlah besar usaha untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital karena
banyak yang tidak dapat menghasilkan volume besar transaksi yang membuat margin kecil model bisnis
yang layak.
Selanjutnya, atas dan di atas transaksi biaya ada biaya memegang rekening bank bagi mereka yang
membelok. Penawaran tradisional ini dari penyedia jasa keuangan pada dasarnya satu-satunya akses
membelok atau disajikan yang berada dalam bisnis harus mendapatkan akses ke layanan keuangan dan
berpartisipasi dalam perdagangan online.
Sekarang, dengan munculnya blockchain desentralisasi dan bitcoin menjadi mekanisme alternatif yang
nyata untuk bertukar, ia mewujudkan visi peer-to-peer pertukaran untuk khalayak yang lebih besar dan
akses sebelumnya terlayani untuk perdagangan online.
Pengenalan token adalah seperti yang dinyatakan sebelumnya tidak baru, dan tanggal kembali berabadabad terutama di Afrika Barat dan Cina. Pengenalan token dirangsang perdagangan antara negara-negara
yang berpartisipasi dan bekerja dengan baik bahkan sampai akhir 1950-an seperti itu tidak ada efek
residual atau distorsi yaitu inflasi, dan transaksi benar-benar selesai pada titik dan waktu pertukaran.

elemen perilaku Eco-system
Adalah wajar untuk percaya hal-hal akan lebih baik, namun, dari waktu ke waktu hukum entropi
menentukan degradasi. Untuk mengatasi efek ini sistem intelijen dirancang untuk menarik pengguna baru
dan mendorong koneksi. Selain itu, kami menciptakan satu set ukuran kinerja untuk memantau dan
melacak kesehatan keseluruhan dari eko-sistem bisnis individual maupun seluruh jaringan untuk menjamin
keberlanjutan dan tingkat yang semakin meningkat aktivitas.

Node Ekspansi
Dari awal kami telah mempromosikan perluasan jaringan dan formula didirikan untuk menjelaskan
peningkatan nilai jaringan. Praktis, kami menyadari kebutuhan untuk mendorong ekspansi meskipun
membuatnya mudah bagi pengguna untuk menemukan dan terhubung di mana ada potensi untuk saling
menguntungkan. Kami membahas kegunaan dan memperkenalkan kesederhanaan untuk pengguna
bantuan untuk tumbuh jaringan mereka sendiri dan membangun dan memperluas ekosistem bisnis
mereka.

Volume lalu lintas
Dengan semua hal dipertimbangkan, kami juga menyadari bahwa aktivitas dalam jaringan didirikan bisa
tumbuh basi dan membutuhkan mekanisme untuk mempromosikan keberlanjutan. Kami memperkenalkan
attractor dalam bentuk penghargaan dan loyalitas Program, dan menciptakan visibilitas permintaan agar
pemasok atau penjual untuk menawarkan harga yang kompetitif yang akan mendorong keterlibatan
pembeli dan transaksi volume. Peningkatan volume transaksi drive lalu lintas dan peningkatan potensi
peningkatan pemanfaatan Nuclus Uang mata uang digital atau NUCLUM (NLM) tanda.

Merancang Ekonomi Inklusif
Tujuannya adalah untuk memajukan peluang yang adil bagi peserta ekonomi selama pertumbuhan
ekonomi dengan manfaat yang dikeluarkan oleh setiap bagian dari masyarakat.
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ANGKA 4: SEBUAH EKONOMI SEPENUHNYA INKLUSIF DAN PERLUNYA KOORDINASI DAN PERTUKARAN BARANG
DAN JASA UNTUK SISI SELL

Peran berikut atau masyarakat yang merupakan bagian dari eko-sistem meliputi: •
•
•
•
•
•
•

Penjual yaitu pengusaha dan bisnis di makro, ekonomi mikro ke vendor tingkat di masyarakat;
Pembeli di makro, ekonomi mikro di masyarakat tingkat;
Agen Exchange untuk transfer digital ke mata uang dalam negeri pada makro, dan tingkat di
masyarakat ekonomi mikro;
Agen Kurir untuk memenuhi transaksi dan mewujudkan koordinasi distribusi dan koleksi barang
antara titik asal, pick-up atau drop-off poin, lokal dan hub pusat;
Pengiriman Agen untuk memenuhi transaksi dan berkoordinasi dengan hub mitra yang terintegrasi
dengan hub internasional untuk pengiriman door-to-door;
agen pusat komunitas yang mendidik dan menginformasikan bisnis lokal kesempatan dan
mendorong partisipasi;
Penyedia layanan keuangan yang menawarkan pinjaman mikro dalam bentuk mata uang digital
untuk distribusi mudah dan akses ke kedua faktor penentu makro dan ekonomi mikro;

Skenario sisi Jual- Sebuah di masyarakat penjual membuat artefak unik dan novel. Dia menunjukkan dan
menjual produk-produknya di pasar lokal dan dapat mengambil perjalanan panjang lain untuk mencapai
cabang lokal yang dia terus tabungannya dan kadang-kadang mengirim uang untuk lintas batas keluarga.
Dia menjadi sadar platform melalui program yang ditawarkan di pusat komunitas lokal yang ia mengunjungi
sebagai bagian dari kunjungan mingguan atau bulanan untuk perdagangan. Dia belajar bahwa ia dapat
mendaftar langsung menggunakan telepon genggamnya dan akan mengikuti program pelatihan singkat
sedangkan pusat komunitas menciptakan gambar resolusi tinggi dari produk dan beban mereka ke akun
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baru. Tidak ada biaya berlangganan, tapi untuk transfer dia bersedia untuk melakukan pembayaran mikro
dalam pertukaran untuk akses dan mencapai komunitas online global dan menjual lebih banyak sesuai
dengan minimum order quantity (MOQ) promosi. Lebih lanjut ia belajar bahwa ketika dia mendaftar, ia
menerima mata uang digital sebagai hadiah bahwa ia sudah dapat menebus terhadap barang yang tersedia
pada platform pasar sementara ia menunggu untuk pembayaran pertama datang melalui. Dia juga dapat
membeli lebih banyak di pusat untuk top up dompet dan transfernya ke anggota keluarganya melintasi
perbatasan tanpa harus melakukan perjalanan lebih jauh ke banknya.
Pusat komunitas berfungsi sebagai toko untuk barang yang dijual secara online dan berfungsi sebagai
pusat distribusi di transit ke jasa kurir mitra lokal bagi mereka untuk mengumpulkan perjalanan ke pembeli.
Pusat ini juga memfasilitasi digital untuk di-negara pertukaran mata uang dan bertindak sebagai Agen
Exchange. Kemudian anggota lain dari masyarakat dapat memenuhi peran setelah melalui proses
sertifikasi dan pelatihan tentang sistem, dan dlm agen lain dengan menawarkan biaya penukaran menarik
terletak di dalam eko-sistem bisnis yang menggunakan ponsel mereka dan Nuclus Platform.
Barang tiba melalui vendor sendiri atau melalui membawa barang-barang 'kurir' dari daerah pedesaan dan
telah menjadi bagian dari saluran distribusi melalui perjalanan biasa. Ini 'kurir' dihargai untuk koleksi dan
persalinan yang aman dalam mata uang digital. Barang dilacak dan gerakan terkoordinasi dalam sistem.
Semua peserta yaitu pembeli, penjual, kurir dan pengirim terus-menerus menyadari kemajuan paket dan
akan memfasilitasi pertukaran mata uang digital pada setiap titik transaksi.
Vendor ini sepenuhnya termasuk dalam perdagangan global dan belajar bahwa ia memiliki akses untuk
membiayai untuk memperluas bisnisnya dan mempekerjakan dalam masyarakat untuk meningkatkan
manufaktur karena permintaan untuk produk-nya tumbuh. Dia juga bisa mekanisasi bagian dari proses
pembuatan penggunaan pinjaman untuk membeli alat-alat dan tumbuh produksinya. Dengan menjadi
bagian dari Nuclus platform ia tidak hanya memiliki akses ke layanan untuk tumbuh bisnisnya, tetapi
pendapatan rumah tangga nya telah meningkat secara signifikan. Sesuai dengan rumus, pendapatan nya
telah meningkat yang dengan sendirinya mendorong kecenderungan untuk mengkonsumsi dan
menciptakan permintaan untuk produk dan layanan di luar dasar, begitu sendiri katalis untuk pertumbuhan
ekonomi.
Buy-side skenario- Seorang pedagang di Afrika artefak langka telah terdaftar di Nuclus platform dan
secara teratur diberitahu tentang produk baru dalam lingkup nya kepentingan dan preferensi terdaftar.
Begitu vendor telah terdaftar dan gambar produk nya ditambahkan ke pasar-nya, pembeli cocok dengan
penjual.
pedagang sekarang dapat memulai permintaan untuk kutipan pada produk, harga dan MOQ yang disajikan
secara online. pedagang juga memiliki banyak pengikut di eko-sistem nya pada Nuclus platform dan segera
memberitahu mereka untuk mengukur minat. Setelah menerima umpan balik positif, dia sekarang dalam
posisi keuntungan untuk menempatkan jumlah pesanan besar dengan vendor. vendor menyerahkan
kutipan dan pedagang secara otomatis menerima dengan biaya pengiriman dan perkiraan waktu
pengiriman yang ditentukan. Karena dia adalah pengguna sistem yang teratur, ia telah diakui imbalan
dalam bentuk Nuclus Uang atau NULCUM (NLM) dan dapat menggunakannya untuk melunasi tagihan.
pedagang juga dapat top up dompetnya bila diperlukan sebagai penjual tidak selalu memiliki rekening bank
dan hanya menerima mata uang digital.
Dalam beberapa menit, di-negara mitra kurir bagian dari eko-sistem diberitahu tentang ketersediaan stok
di pusat komunitas lokal dan mengirimkan sopir untuk mengumpulkan. Dalam beberapa jam dari koleksi
barang berharga adalah en-rute ke pedagang untuk pintu. Baik penjual dan pembeli terus-menerus
diberitahu tentang status pesanan dan setibanya pembeli menerima barang dalam kondisi baik dan
menawarkan rating untuk penjual. Penjual segera menerima pemberitahuan, tarif pembeli dan menerima
pembayaran pada bentuk mata uang digital, tanpa perantara dan biaya transfer yang tinggi. Dia bisa
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memilih untuk melunasi pinjaman atau transfer ke keluarga atau berpartisipasi anggota masyarakat lainnya
dalam pertukaran untuk barang atau jasa yang diberikan.
Dengan cara ini rantai peristiwa dapat mengikuti yang sebelumnya tidak mungkin tetapi kenyataan dengan
konektivitas jaringan yang terus berkembang, kehadiran operator seluler, dan sekarang dengan munculnya
blockchain untuk transaksi digital aman, menguntungkan peserta dalam eco-system pada platform dan
akhirnya ekonomi lokal.

20

“Anda harus menciptakan nilai dalam semua bidang kegiatan perusahaan untuk memenangkan -.
Untuk Anda dan pemasok Anda, pelanggan Anda, konsumen Anda, komunitas Anda”
Desain untuk Tumbuh, Bagaimana Coca-Cola belajar untuk menggabungkan Skala & Agility, D. Butler & L. Tischler, Portofolio
Penguin, 2015
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Gambar milik https://pixels.com/artists/bruce+rolff/greeting+cards?page=4
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Pilih Produk dan Layanan
Mempertimbangkan untuk menawarkan massal atau MOQ dengan harga grosir yang menarik bagi penjual
dan pembeli, model harus memenuhi kedua faktor penentu makro dan ekonomi mikro. Pemilihan produk
dan jasa yang tercantum dalam Nuclus Landasan dan Marketplace didorong oleh dua faktor utama: •
•

kebijakan dan hubungan perdagangan BRICS; dan
Pendapatan rumah tangga.

Kebijakan BIRCS dan konteks Dagang
21Industri

Kebijakan Rencana Aksi II22 memperkenalkan produk dan layanan berikut dengan tingkat tinggi
multiplier kerja dan keterkaitan ke belakang: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bahan kimia lainnya & serat buatan
Mebel
produk plastik
TV, radio dan comm melengkapi
mesin dan peralatan listrik
Kertas dan produk kertas
produk karet
mineral non-logam
minuman
Glass & kaca produk
Profesional & ilmiah equip
produk logam excl. mesin-mesin
Mesin & peralatan
Alas kaki

Produk-produk ini masih relevan dan akan membentuk dasar dari set produk khusus untuk utama dan
penentu ekonomi makro dalam eko-sistem bisnis di Nuclus Platform. Hal ini dipertimbangkan bahwa mata
uang fiat akan digunakan untuk memenuhi transaksi tetapi sebagai alternatif Nuclus Uang atau NULCUM
(NLM) akan tersedia untuk menyelesaikan pembayaran di mana mata uang digital telah memperkuat
secara signifikan dan mencapai momentum yang cukup sebagai blockchain dan cryptocurrency matang.
Kami akan memperluas produk listing untuk menarik konsumen yang bersedia untuk menempatkan
pesanan massal atau Minimum Order Quantity (MOQ) dengan harga grosir. Pembeli kemudian akan
mencakup individu atas dan di atas pembeli pada tingkat bisnis-ke-bisnis.

Pendapatan rumah tangga dan permintaan konsumen23
Rumah tangga mengalokasikan konsumsi di berbagai barang dan jasa dari mana mereka berasal jumlah
tertinggi utilitas. pendapatan rumah tangga merupakan kendala utama untuk jumlah yang rumah tangga
dapat mengkonsumsi - untuk meningkatkan konsumsi, pendapatan rumah tangga harus meningkatkan.
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Gambar milik https://www.news24.com/Africa/News/ivory-coasts-african-art-museum-gets-new-lease-of-life20171011
22

Afrika Selatan Perdagangan Strategi dan BRICS, Dr Brendan Vickers, Kepala: Riset dan Kebijakan
Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi (ited), SA DTI Usaha Kecil Summit Bloemfontein
12 Oktober 2011
23

The Efektif Investor, Panduan definitif untuk semua | Afrika Selatan, F. Busetti 2009
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Untuk memenuhi pertumbuhan pada tingkat ekonomi mikro, kami sarankan memahami efek dan interelasi
dari permintaan konsumen atau konsumsi dan pendapatan rumah tangga sekali pakai. Fungsi konsumsi
direpresentasikan sebagai berikut:
𝐶 = 𝑐0 + 𝑐1 ∗ 𝑌𝑑

(8)

Dimana
𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

(9)

𝑐0 = 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 dimana 𝑐0 > 0

(10)

𝑐1 = 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 dimana 0 < 𝑐1 < 1

(11)

Dan
𝑌𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝑖. 𝑒. 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠.
(12)
konsumsi rumah tangga akan terdiri dari kedua otonom (non-pendapatan tergantung) konsumsi seperti
makanan, dan diinduksi (pendapatan tergantung) konsumsi. pengeluaran diinduksi tergantung pada
pendapatan, selera dan preferensi dan termasuk produk seperti mobil, furniture dan perhiasan dan pakaian
dan alas kaki.
Karena kepercayaan dalam prospek ekonomi dan keuangan di masa depan membaik, bagaimanapun,
faktor-faktor seperti tingkat inflasi, suku bunga, lingkungan politik dan pertumbuhan ekonomi global semua
mempengaruhi potensi pendapatan rumah tangga dan sesuai, kesediaan mereka untuk mengkonsumsi.
Jadi, dengan pertumbuhan di kelas menengah di India dan Cina dapat digambarkan oleh fungsi konsumsi
sebagai pendapatan rumah tangga lebih dialokasikan untuk penghasilan produk dan layanan tergantung.𝑐1

Peluang baru untuk Pengusaha
Kami percaya bahwa platform dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui sebab dan akibat yaitu
peningkatan konsumsi dunia (demand), memberikan peluang bagi pengusaha (pemasok) di Afrika untuk
memperluas pendapatan rumah tangga mereka dan meningkatkan kegiatan ekonomi di komunitas mereka
di tingkat ekonomi mikro sekarang mereka adalah bagian dari perdagangan global secara online.

Fitur Digital Landasan
saat ini Quote-to-cash (Q2C) platform kami telah architected dan dirancang untuk skala dan pertumbuhan.
Kita sekarang meningkatkan fitur ini berfungsi pada blockchain untuk mengambil keuntungan dari manfaat
yang membawa teknologi baru ini - menghilangkan perantara untuk mengurangi biaya transaksi,
meningkatkan kecepatan transfer dan termasuk pengusaha ke dalam perdagangan online global.

“Inklusi keuangan merupakan prasyarat untuk dimasukkan ekonomi”
Revolusi Blockchain, Memecahkan paradoks kemakmuran: inklusi Ekonomi dan kewirausahaan, D Tapscott
dan A Tapscott, Portofolio Penguin, 2016
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ANGKA 5: M AIN Q2C FITUR

CRM dan Produk Katalog - Manajemen terpadu hubungan pelanggan (CRM) dan katalog produk
membantu Anda mempertahankan data bisnis Anda dan untuk tetap up to date.
Mengutip & Faktur - Populasi Auto data membuatnya mudah dan sederhana saat membuat tanda kutip,
faktur dan slip gaji, dan menjaga bisnis mini-situs up to date.
Pesan singkat - The email terpadu mempercepat proses negosiasi dan hasil lebih akurat mengutip dan
lebih cepat persetujuan secara otomatis menghasilkan faktur dan mempercepat untuk proses uang tunai.
Pemenuhan Order & Order Tracking- Manajer Tiket terpadu membantu Penjual melacak untuk
memastikan pemenuhan pesanan. Pembeli otomatis diberitahu tentang kemajuan pesanan mereka.
Manajemen Debitur & Pemberitahuan - terintegrasi Faktur penuaan dan debitur pemantauan memicu
pemberitahuan otomatis untuk mengingatkan mereka tentang pembayaran luar biasa.
Pembayaran & Koleksi - Platform terintegrasi dengan Kartu kredit aman gateway pembayaran dan
terhubung ke jaringan penyedia layanan untuk menawarkan penyelesaian secara online dengan mata uang
fiat.
Manajemen Karyawan & Pay slip - terpadu ecatatan mployee
dan akurat slip Bayar secara online.

manajemen menawarkan generasi cepat

Nuclus Landasan Fungsional Peta (PFM) 2,0
Sebuah pandangan dari lanskap fungsional kami memungkinkan investor dan pengguna wawasan fitur dan
fungsi yang sudah tersedia tetapi akan memerlukan perangkat tambahan, dan mereka yang tambahan
baru untuk memungkinkan kita untuk memenuhi visi kami platform inti untuk ekonomi sepenuhnya inklusif.
keterlibatan lapisan- The front-end terdiri dari semua saluran untuk menjangkau pengguna dalam dunia
digital dan fisik. Sebuah tambahan baru akan menyimpan fitur dan fungsionalitas untuk memenuhi
koordinasi dan manajemen persediaan dalam dan di antara titik-titik asal, pick-up / drop-off poin, hub dan
pembeli dan penjual. Penambahan ini akan dibuat sebelum komersialisasi penuh seperti yang kita lihat
kombinasi kunci kemampuan digital dan fisik untuk sukses dalam fase 2 dan 3.
lapisan Bisnis- Lapisan logis terdiri dari fitur utama dan fungsi yang menghubungkan pasokan dan
permintaan, atau pembeli dan penjual. Kami akan memperkenalkan tambahan baru khusus untuk
meningkatkan lalu lintas dan transaksi antara node untuk memacu pertumbuhan melalui kampanye dan
memperluas setiap eko-sistem bisnis untuk mengundang dan menghubungkan pengguna. Perubahan ini
akan merupakan bagian dari fase 3.
integrasi lapisan- Pengenalan arsitektur terbuka memungkinkan platform kemampuan untuk tumbuh dan
terlibat dengan platform mitra memperluas ekosistem lebih lanjut ke dunia digital modern. Ini akan menjadi
fokus tahap akhir kami pengembangan platform kami.
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Back-end- The back-end membutuhkan usaha yang paling karena menggabungkan menggabungkan
fungsionalitas penuh pada blockchain, fitur dan fungsi untuk memungkinkan Pemenuhan Order, dan
menetapkan Marketplace. Kami melihat perangkat tambahan untuk saluran mobile dan dpt dipakai untuk
memperluas dan mencapai seluler dunia pengusaha di negara berkembang dan berkembang.
Platform Open Source- Kami akan memperkenalkan integrasi ke Ethereum Blockchain, menggabungkan
Machine Learning (ML) dan fitur logistik untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan
tingkat superior layanan. ML akan digunakan untuk membangun pembeli dan penjual hubungan yang lebih
baik dan merampingkan penjualan, akuntansi keuangan dan administrasi.
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ANGKA 6: NUCLUS LANDASAN FUNGSIONAL 2.0
The Marketplace akan memenuhi berbagai pemasok. Untuk memperkuat hubungan dengan dan tumbuh
transaksi dalam eko-sistem, kita membahas fitur minimum yang diperlukan untuk mencakup namun tidak
terbatas pada hal berikut: •
•
•
•

Networking

Payment
Gateways

Marketing

Business
Layer

E-Mail

SMS

Catalogue

Engagement
Layer

Daftar produk dan layanan baru atau baru;
Daftar populer atau yang paling diperdagangkan produk dan jasa;
Preferensi cocok antara pembeli dan pemasok; dan
kurva permintaan.
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User
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Peningkatan ini akan menjadi bagian dari fase sebelum komersialisasi dan untuk skala dan
mengembangkan bisnis.

Local
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Back end
Front end
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ANGKA 7: WEB / DAPP YANG MENGGUNAKAN BLOCKCHAIN DENGAN KONTRAK CERDAS

Perubahan yang paling signifikan akan memperluas dan peningkatan Aplikasi Web kami untuk
memasukkan DApps untuk meningkatkan manfaat blockchain untuk memenuhi visi kami untuk
menciptakan sebuah platform bisnis generasi berikutnya untuk ekonomi digital sepenuhnya inklusif. Kami
akan memperkenalkan kontrak cerdas, dompet digital, mata uang digital atau token dan fitur transfer dari
awal. Melalui setiap fase sebagai teknologi dewasa kami akan kembali memperkenalkan efisiensi dan
kinerja perbaikan menguntungkan pengguna dan menumbuhkan ekonomi digital.

Nuclus Landasan Manfaat
•
•
•
•
•
•

Meluas mencapai dan mengurangi hambatan masuk untuk makro dan mikro, muncul dan
berkembang penentu menjadi ekonomi digital dan global sepenuhnya inklusif;
Biaya berjenjang menarik cukup didistribusikan antara peserta yang berbeda mendukung mikro
atau tingkat penjual bisnis tetapi juga lebih rendah pada tingkat makro;
Cerdas menghubungkan penjual dan pembeli untuk mempromosikan hubungan baru dan lebih
kuat untuk terus meningkat transaksi dan pertumbuhan ekonomi;
Menawarkan penjual atau pemasok platform bisnis untuk memperluas jangkauan mereka dan
tumbuh eko-sistem bisnis mereka dengan kepastian dan arus kas yang lebih baik;
Menawarkan pembeli akses ke berbagai barang dan jasa pemesanan massal atau MOQ dan
nyaman terpenuhi door-to-door dengan harga grosir dan biaya transaksi yang rendah;
Memperkenalkan Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) cryptocurrency atau mata uang digital untuk
memperluas kemungkinan perdagangan tanpa efek residual atau distorsi dengan transaksi benarbenar selesai pada titik dan waktu pertukaran;
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•
•

•
•

Pembeli dan Penjual akan dihargai untuk berpartisipasi dan memperoleh mata uang digital yang
dapat ditebus terhadap barang dan jasa atau ditukar dengan mata uang fiat;
Sebuah pertama dari jenisnya Sub-Sahara Afrika Platform eCommerce digital untuk meningkatkan
perdagangan internasional dan mewujudkan target komersial ditetapkan oleh program
pembangunan Afrika;
Difokuskan pada promosi pajak dan perdagangan barang dan jasa yang ramah sesuai perjanjian
perdagangan untuk memperkuat dan memenuhi hubungan ekonomi antara negara-negara;
Investor dapat yakin utilitas mata uang digital dalam platform bisnis terhadap semua barang dan
jasa atau ditukar dengan mata uang fiat;

24

“Kami akan menjadi # 1 pasar ekspor dari Afrika Sub-Sahara melayani kebutuhan dan realisasi
tujuan komersial dan tujuan program pembangunan ...”
Marius van der Leek, Pendiri & CEO, nuclus.co

24

Gambar milik https://www.jungalow.com/2018/08/masks-on-walls.html
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Peta jalan
Kami sangat gembira untuk mengungkapkan roadmap kami untuk beberapa tahun ke depan. Ketika Anda
akan belajar, kita datang dari dasar dan telah mengidentifikasi termasuk teknologi blockchain ke dalam
produk kami yang ada sebagai perkembangan alami dari tujuan kami untuk membuat uang bergerak lebih
cepat.
Kami telah membungkus pikiran kita sekitar menciptakan set dicapai dari tugas selama 3 tahun ke depan.
Kami telah menetapkan jadwal yang akan tergantung pada kita menjangkau komunitas investasi dan
tinggal di jalur dengan berbagai rilis sebelum ke babak berikutnya. Kami harus mempertimbangkan terus
jatuh tempo dari lanskap Hukum dan Peraturan, serta anjak piutang dalam evolusi teknologi untuk
mempertahankan fokus kami ke arah membangun platform untuk ekonomi sepenuhnya inklusif. Kami juga
berharap untuk tumbuh tim dan mengalokasikan dana menuju pembentukan dan mengembangkan merek
dan basis pengguna seperti yang kita mengukir ceruk kami di pasar yang sulit.
Secara tradisional, pasar akan mencakup kecil, menengah dan usaha besar. Untuk pertama kalinya, ekosistem kami akan mencapai bagian bawah piramida, atau tak memiliki rekening bank, seperti yang kita
menggabungkan ponsel prinsip pertama untuk mikro-vendor. teknologi yang dapat dikenakan kami akan
meningkatkan jangkauan eko-sistem dan akan memerlukan fokus khusus seperti yang kita membangun
teknologi yang ada.
Singkatnya, kami telah memilih Ethereum Open Source Platform sebagai kami yakin kami dapat mencapai
kedua target komersial dan teknis kami. Kami menyadari perkembangan blockchains bersaing
memecahkan masalah skala yang ada dan akan memantau evolusi sebagai dan ketika mereka terjadi.

2012 Bukti Konsep Penagihan Online dan Koleksi

Billsource®, Penagihan Online kami dan Koleksi Web Solution POC pergi hidup pada Maret 2012. Kami
memperpanjang fitur dan fungsi untuk memasukkan database pusat Customer Relationship Management,
Fasilitas Quote, Produk Katalog dan Mobi-situs yang sangat sederhana. Kami berhasil mendaftarkan
merek dagang Billsource dan memperkenalkan faktur mengambang. Kami didanai sendiri seluruh ide untuk
proses pasar.

2014 Minimal layak Produk Billsource® v1.0 MVP

Pada tahun 2014 kami pergi hidup dengan rilis pertama kami Produk yang layak Minimum kami (MVP).
Butuh waktu untuk mengintegrasikan komponen yang berbeda untuk bekerja secara lancar seperti kami
memutuskan untuk refactor kode set sebelumnya dan memperkenalkan MVC untuk memungkinkan
perubahan yang cepat. Model-view-controller (MVC) adalah pola arsitektur yang umum digunakan untuk
mengembangkan antarmuka pengguna yang membagi aplikasi menjadi tiga bagian yang saling
berhubungan. Selain itu, kami memperkenalkan peran baru untuk misalnya sistem kami punya bisnis,
individu, penyedia jasa keuangan, faktor utang, akuntan dan memperkenalkan lembaga petugas utang
atau DCA. eko-sistem bisnis kami mulai mengambil bentuk dan kami telah menghabiskan banyak waktu
pada pengujian dan fine-tuning alur kerja dan proses langkah-langkah untuk membantu usaha kecil
mengelola koleksi dengan cara yang lebih efisien.
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2016 Quote untuk Tunai Billsource® v2.0 Q2C

Dengan munculnya penuh dan adopsi komputasi awan, kami memutuskan untuk memperluas kemampuan
dengan memperkenalkan dashboard yang akan membantu dalam manajemen debitur dan mengelola
penuaan tagihan. Kami juga menghancurkan mobi-situs kami (masih di suatu tempat) dan
memperkenalkan Mobile App asli dasar untuk Android OS. Sebuah Download tunggal untuk melayani baik
bisnis dan peran individu. Setelah hubungan panjang dengan MyGate, kami mencoba PayPal karena kami
ingin memperpanjang penawaran kami ke bagian lain dari dunia. Namun, pada akhirnya kami memutuskan
pada payu ini EFT dan Kartu Kredit Gateway untuk menyelesaikan Order untuk rantai nilai tunai. Untuk
membuat uang bergerak lebih cepat kami memperkenalkan efisiensi antara kutipan dan ketertiban langkah
tapi menyadari bahwa kami perlu mencari cara yang lebih baik.

2017-'18 Blockchain Platform Mengganggu

teknologi Blockchain telah diberi label sebagai mengganggu khusus untuk domain Fintech. Karena sifat
didistribusikan dan aman, kami memperkenalkan memindahkan uang lebih cepat dan lebih murah daripada
sebelumnya. Pada Januari 2018 kami dicetak 1000000000 Erc20 token atau koin dan menyebutnya
NUCLUM (NLM) yang merupakan kependekan Nuclus Uang. Platform Ethereum telah menjadi ideal untuk
meluncurkan Independen Coin Penawaran (ICO) dan dilengkapi jenis eko-sistem aplikasi platform bisnis
sempurna. Kami memutuskan untuk garpu Billsource® dan menciptakan Nuclus. Nuclus.co akan menjadi
tuan rumah pasar kami menawarkan pembeli, penjual dan pasar pembuat kesempatan berpartisipasi
sebagai kita membangun Generasi Digital Economy.

Q3 2018 Pre-ICO Nuclus Bukti Konsep

Kami memodifikasi platform untuk merampingkan dan menyesuaikan peran dan alur kerja, menawarkan
pilihan pembayaran tambahan dan untuk memenuhi untuk hosting crowdsale tersebut. Dana akan
dialokasikan untuk perangkat tambahan dari platform berfungsi pada teknologi blockchain dan
menciptakan produk yang layak minimal (MVP).

Q4 2018 Blockchain MVP - Tahap 1

Kami akan merilis Nuclus v1.0 sebagai produk yang layak minimal berfungsi penuh. Kami akan membuat
rilis kedua dari platform. Dana akan dialokasikan untuk membangun merek, kesadaran sosial, terhadap
penjualan dan berkembang tim. Cadangan untuk kontingensi yang dibayangkan.

Q3 2019 Komersialisasi - Tahap 2
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Melepaskan Nuclus 2.0 akan mencakup Kontrak Smart dan memfasilitasi Micro-pembayaran. Kami bekerja
menuju pasar sepenuhnya matang untuk sebuah ekonomi yang inklusif. Platform ini akan menambah
vendor untuk eko-sistem. Rilis berikutnya akan memperkenalkan ponsel mobile pertama hanya channel
seperti yang kita mulai tumbuh dan atas kapal pelanggan. prototipe Wearable kami akan dikembangkan
dengan menggunakan Wear 2.0 untuk lebih memperluas jangkauan eko-sistem.

Q2 2020 Skala dan Tumbuh - Tahap 3

Pelepasan Nuclus 3.0 akan bertepatan dengan peluncuran Wearable 1.0 dan memperkenalkan tambahan
terhadap mobile pertama untuk menyertakan tak memiliki rekening bank dan terlayani. Ini akan melengkapi
visi kami untuk ekonomi sepenuhnya inklusif dan bekerja menuju perbaikan platform Ethereum seperti yang
kita menguji batas-batasnya dan mendapatkan wawasan potensi peningkatan efisiensi. Kami telah mulai
untuk bermitra dan membangun jaringan logistik kami untuk koleksi mulus, manajemen mutu, upliftment
masyarakat dan pengiriman cepat.

Q4 2020 Blockonomy - Tahap 4

Akhirnya kita akan melihat rilis Nuclus 4.0 dengan basis pelanggan yang solid dan ekonomi digital tumbuh
dengan penguatan mata uang yang didukung oleh jaringan dukungan didirikan. Akan ada fokus
keseluruhan untuk menciptakan sebuah Terbuka Arsitektur Platform untuk memperpanjang eko-sistem ke
blockonomies yang berdekatan. Kami juga akan memperkenalkan update Wearable kami sebelum seperti
yang kita harapkan pertumbuhan yang cepat dalam ekonomi berkembang karena permintaan untuk produk
menjulang. Kami juga berharap untuk melihat model ekonomi semua termasuk kita menjadi patokan untuk
mengembangkan dan negara berkembang di seluruh dunia.

Pemasaran dan Deployment
Untuk mencapai 85% dari Afrika ada prestasi berarti. Hal ini dipertimbangkan bahwa kita akan mulai
dengan Afrika Selatan, negara asal kami, dan ketat menguji platform dan membangun infrastruktur fisik
dan kehadiran di pusat-pusat utama di seluruh negeri. Pusat-pusat utama adalah Johannesburg dan Cape
Town di mana kita akan menyebarkan pusat-pusat komunitas, baik melalui kemitraan atau yang sama
sekali baru. Kami akan dengan cepat bergerak ke seluruh Afrika Selatan dan berencana penyebaran kami
sesuai dengan kriteria sebagai berikut: •
•
•

25
26
27

Konektivitas Internet25;
smartphone Penetrasi26; dan
Pengembangan Program kelayakan27.

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm, Pengguna Internet Statistik untuk Afrika, Desember 2017
http://www.idgconnect.com/blog-abstract/23175/africa-2017-smartphone-penetration-open-data-online-freedom
https://agoa.info/
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Konektivitas Internet
Di negara-negara Afrika, penetrasi internet telah berkembang mengejutkan 9942% dari 4.514.400 ke
453.329.534 selama 18 tahun terakhir, dengan penetrasi total 36% rata-rata.

smartphone Penetrasi
Saat ini ada 293.800.000 pengguna smartphone di seluruh benua. Ovum memprediksi bahwa akan ada
929.900.000 smartphone pada tahun 2021. Menurut perusahaan riset Ovum, tingkat penetrasi smartphone
akan tumbuh pada 52,9% tahun-ke-tahun.
Selanjutnya, Opera Software, pembuat browser Opera, disebutkan bahwa 2016 adalah tahun pertama
bahwa impor smartphone di Afrika melebihi fitur ponsel, menandakan pergeseran.

AGOA memenuhi syarat
Pertumbuhan Afrika dan Peluang Act (AGOA) adalah Amerika Serikat Dagang UU, disahkan pada tanggal
18 Mei 2000 sebagai Hukum Publik 106 dari Kongres ke-200. AGOA sejak itu telah diperbaharui untuk
tahun 2025. Undang-undang secara signifikan meningkatkan akses pasar ke AS untuk kualifikasi Afrika
(SSA) negara-negara Sub-Sahara. Kualifikasi untuk preferensi AGOA didasarkan pada serangkaian
kondisi yang terdapat dalam undang-undang AGOA. Dalam rangka memenuhi syarat dan tetap memenuhi
syarat untuk AGOA, setiap negara harus bekerja untuk meningkatkan kekuasaannya hukum, hak asasi
manusia, dan menghormati standar perburuhan inti.
Negara-Negara di urutan peringkat berdasarkan penetrasi penggunaan internet yang memenuhi sebagian
besar kriteria meliputi: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

28Nigeria

Kenya
Afrika Selatan
Tanzania
Uganda
Etiopia
Ghana
senegal
Zambia
Cote d'Ivoire
Kamerun
Mozambik
Benin
Rwanda
Madagaskar
Malawi
Guinea

Kombinasi ini menawarkan 288.665.971 (64% dari total Sub-Sahara Afrika) pengguna internet, dengan 17
dari 30 yang memenuhi syarat untuk AGOA dan sekitar 75-100.000.000 pelanggan smartphone yang unik.
Berdasarkan tantangan logistik dan mencapai kami meramalkan roadmap berikut untuk penyebaran
infrastruktur di daerah-daerah utama dari negara-negara Afrika dalam urutan berikut yang meliputi negara
dan pusat-pusat utama seperti yang tercantum di atas: 1. wilayah selatan Afrika;
2. wilayah Afrika Timur;
28

Gambar milik https://za.pinterest.com/pin/67272588160691566/?lp=true
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3. wilayah Afrika Tengah; dan
4. wilayah Afrika Barat.
Kami akan membuat merek dikenali dan dibedakan di sekitar pasar serta mata uang digital Nuclus Uang
atau NUCLUM (NLM) yang memungkinkan untuk diterima dengan cara yang sama sebagai mata uang
dalam negeri dan pembayaran mobile.
Kami akan memperluas pemasaran ke tempat-tempat tradisional dan yang telah diabaikan. Melalui fokus
penjangkauan masyarakat, kehadiran fisik dan viral marketing, kita akan mengakses bisnis utama dan
jutaan orang yang memiliki akses internet, smartphone dan yang sebelumnya telah dikeluarkan dari
ekonomi digital.

“... 7 dari 10 populasi internet yang paling cepat berkembang di dunia adalah di Afrika”
GLOBAL DIGITAL GAMBARAN 2017 - FAKTA DAN ANGKA, Cape Digital Foundation, Maret 2017

Model pendapatan
Model kami berfokus pada menjadi platform bagi pemasok untuk menjual produk dalam jumlah besar
dengan harga grosir untuk usaha kecil atau menengah di seluruh dunia, yang kemudian menjual mereka
untuk keuntungan di pasar domestik mereka terdiri dari sejumlah didekati aliran pendapatan di kripto dan
fiat mata uang, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut: •
•

•
•
•
•

yaitu pendapatan transaksi tetap biaya transaksi yang lebih rendah dari gateway pembayaran dan
merchant biaya saat ini disatukan
pendapatan berlangganan bulanan biaya berlangganan bulanan berjenjang yaitu Menarik cukup
didistribusikan antara peserta yang berbeda mendukung mikro atau tingkat penjual bisnis tetapi
juga lebih rendah pada tingkat makro
jumlah lembut Koleksi yaitu pendapatan penalti yang dihasilkan per otomatis surat permintaan
penerbitan
yaitu pendapatan iklan iklan online serta ruang pemasaran pada tagihan yang dihasilkan
ditargetkan secara online
Memimpin Generator atau yaitu pendapatan Originator menghasilkan lead berkualitas ekosistem
mitra
Impor / Ekspor Supply Chain Layanan yaitu pembiayaan perdagangan, restitusi PPN dan jasa
logistik

Tokenomics
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ANGKA 8: DISTRIBUSI TOKEN DAN DANA ALOKASI

Pre-ICO
•
•
•
•
•
•
•

Kami akan meluncurkan crowdsale pra-ICO kami di mana peserta daftar putih akan ditawarkan
untuk membeli Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) dengan harga diskon pada MPV Platform.
10% dari token untuk dijual kepada peserta terdaftar putih dengan bonus dan karunia
100.000.000 token yang tersedia
1.0 NLM = USD 0,005629.
Lembut Cap adalah 1500 ETH dengan Cap Hard di 2500 token nilai ETH dijual.
Minimum oleh-in adalah 12.000 NLM.
Mulai Q3 201830.

ICO
•
•
•
•
•
•

40% dari token untuk dijual dengan bonus dan karunia
400.000.000 token yang tersedia
1.0 NLM = USD 0,022431.
Tujuan kami adalah untuk meningkatkan ETH 22.000.
Minimum oleh-in 12.000 NLM.
Dijadwalkan Q4 201.814.

Bonus dan Bounty
•
•

5-10% dari token untuk dijual dengan bonus dan karunia
50.000.000 token

Tim
•
•

10-15% dari token untuk Tim
150.000.000 token

29

Mid Oktober 2018 harga.
Kami akan memantau kondisi pasar dan menyesuaikan tanggal peluncuran penjualan tanda.
31Kami akan memantau perdagangan. Harga penyesuaian mungkin terkemuka. Rincian lebih lanjut
tentang karunia dan manfaat lebih dekat dengan penjualan tanda.
30
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Cadangan untuk Platform
•
•

30% dari token terhadap sebagai dan ketika pengguna mendaftar ke sistem sebagai imbalan dan
untuk pertukaran
300.000.000 token

pemanfaatan Token
Token atau mata uang digital, Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM), berdasarkan Ethereum Erc20 standar
interoperable, merupakan bagian integral dari platform dan model bisnis. Dari awal, pengguna akan
dihargai untuk mendaftar, menetap pembayaran, dan bahkan untuk berbagi informasi pribadi atau bisnis
mereka. Barang dan jasa juga akan dibanderol di Nuclus Uang dan mata uang fiat menawarkan pembeli
dan penjual untuk berdagang di mata uang pilihan mereka.
Nuclus Uang akan membentuk tulang punggung untuk pertukaran peer-to-peer dan memfasilitasi transfer
antara penentu makro dan ekonomi mikro. Ini akan memperkenalkan peluang tambahan untuk layanan
keuangan seperti pinjaman mikro dan jasa pertukaran di tingkat masyarakat mikro di mana mata uang fiat
dalam negeri telah gagal karena kondisi ekonomi yang buruk dan inflasi hiper, terutama di negara-negara
Afrika Selatan.
Kami juga akan mendaftar dengan pertukaran yang lebih kecil seperti Nebula dan Lykke awalnya sampai
kita sudah membentuk track record untuk mendapatkan akses ke bursa lebih populer yang lebih besar
seperti Binance. Hal ini akan memungkinkan pemegang koin untuk perdagangan NUCLUM sebagai dan
ketika mereka mau. Selain itu, kami mengusulkan kepercayaan berdasarkan model pertukaran peer-topeer untuk mentransfer digital untuk mata uang dalam negeri.
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Alokasi dana
Kami akan mengalokasikan dana terhadap beberapa kegiatan 32: •

•
•
•

45% dari dana yang akan dialokasikan untuk platform Perangkat & Pengembangan Operasi.
Perangkat tambahan disesuaikan dengan fase diusulkan sebagai perNuclus Landasan
Fungsional Peta (PFM) 2,0 (P.20) dan Peta jalan (Hal.23) bagian.
30% dari dana tersebut akan dialokasikan untuk menciptakan kesadaran dan memulai kegiatan
sesuai Pemasaran dan Deployment Bagian (p.26)
15% dari dana tersebut akan dialokasikan untuk terlibat dengan dan memastikan Hukum &
Peraturan di sektor keuangan unchartered dan non-diatur.
10% dari dana terhadap pendukung administrasi back-office dan kegiatan organisasi untuk
memelihara dan mempertahankan keterlibatan pemangku kepentingan dan keberhasilan untuk
mencapai tonggak

33

“Tujuan kolektif kami adalah untuk membawa akses lokal dan komunitas pemasok ke rute
perdagangan memberikan mereka untuk menjalin hubungan dan kebijakan yang dirancang untuk
memperluas bisnis mereka”
Marius van der Leek, Pendiri & CEO, nuclus.co

32
33

Alokasi dana dapat disesuaikan dan dibagi untuk mencapai tonggak kami
Gambar milik NASA https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_35.html
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Tim kita
Kami membentuk tim yang kuat untuk membangun merek kami dan membangun platform bisnis terdepan
di blockchain tersebut. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan platform inklusif berkelanjutan dan
berkembang dan memperluas jangkauan kepada peserta yang sebelumnya tidak tercapai - kita adalah
ekonomi digital generasi berikutnya.
Marius van der Leek
B.Sc Comp Ilmu [UP], M.Sc Tek Manajemen [AS], Diploma Administrasi Bisnis [MUM], MBA [MUM]
penemu dan CEO
Dia telah menghabiskan beberapa tahun di Jasa Keuangan dan Telekomunikasi di kerajinan strategi digital,
membingkai arsitektur sistem yang kompleks, dan mendefinisikan sistem heterogen desain mewujudkan
bisnis platform kondusif dalam masa ekonomi sulit dan selalu berubah bisnis dan teknologi lanskap. Marius
bertanggung jawab dan akuntabel untuk mempercepat momentum dalam pengembangan dan
pelaksanaan strategi bisnis secara keseluruhan, dan untuk arsitek dan mendorong perkembangan pesat
dan komersialisasi eko-sistem dan platform. Untuk tujuan ini memanfaatkan inovatif dan teknologi mutakhir,
membentuk tim kelas dunia, dan mencapai tonggak perusahaan sambil mengelola hubungan investor.

Kenneth Onah
B.Tech [UNISA], Zend Certified Engineer (PHP), Owner Netcraft DevOps (Pty) Ltd
Memimpin Kembali-end Analisis dan Pengembangan Sistem
Kenneth telah difokuskan pada penerapan teknologi open source dan mengembangkan platform
perdagangan untuk berbagai startups. Perannya adalah dalam pengembangan lanjutan dari kutipan yang
ada untuk sistem manajemen kas untuk tagihan presentasi, pelacakan, pembayaran dan penagihan.
Platform ini adalah eko-sistem bisnis arsitektur aman, terukur dan terbuka diintegrasikan dengan sistem
pihak ketiga, seperti BulkSMS, sistem Pembayaran gateway (PayPal, payu, MyGate et al)

Jandré Venter
National Diploma Desain Kreatif [CPUoT], Owner Badan Digital Freshmedia
Pengembangan merek
Selama 15 tahun terakhir, Freshmedia konsisten membantu klien untuk mencapai hasil yang nyata melalui
penggunaan yang efektif dari komunikasi visual, dinamis branding, desain kualitas tinggi & produksi, dan
solusi pemasaran online terbukti. kontribusi Jandré mencakup strategi komunikasi, konsep desain,
kampanye media digital, pengembangan aplikasi web dipesan lebih dahulu atau manajemen media sosial.

Chris Ackermann
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B.Com [AS], MBA [USB]
CFO dan Pengembangan Bisnis
Selama hampir 2 dekade sekarang Chris telah mengasah keterampilannya dan mempertahankan fokus
waspada pada pengelolaan keuangan di perusahaan top di berbagai peran. Nya kontribusi terhadap
pengembangan strategi, bimbingan Inkubasi, optimasi didukung oleh pemodelan, penataan keuangan, tata
kelola dan proses perbaikan. Dia juga akan menuju pengembangan bisnis untuk memastikan tonggak kunci
yang dicapai.

Stephan Maree
UX Pengembang
Stephan bergairah dan fanatik tentang menciptakan front-end pengalaman pengguna yang keluar dari
dunia ini. kontribusinya akan menuju arsitektur web, desain rinci front-end, pengembangan, implementasi,
realisasi UX, pemeliharaan platform dan dukungan. Fokus utamanya dan tugas adalah untuk memandu
tim untuk merubah desain dan pengembangan dari platform antarmuka pengguna untuk menetapkan
standar kelas dunia baru.

Gustav Harmse
Spesialis keamanan
pengetahuan khusus UU IT Security, Standar, Prosedur dan Kisah untuk mengurangi risiko dan mengelola
kerentanan untuk organisasi besar
Gustav telah di IT selama lebih dari 24 tahun yang saya telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di
Keamanan Informasi. Dia telah bekerja untuk perusahaan-perusahaan internasional besar seperti BMW
Afrika Selatan dan IBM internasional.
Dia akan menerapkan pengetahuan yang luas tentang IT Hukum, standar, prosedur dan Kisah Para Rasul
juga hardware, software, dan teknologi jaringan untuk memberikan kombinasi yang kuat dari analisis,
pelaksanaan, dan dukungan.

Reenen Malan
Hons B.Comm [AS]
Ekspor Impor Pengiriman Advisor
Reenen telah membangun Pengiriman dan bisnis kargo selama 20 tahun terakhir, Dia memiliki pengalaman
yang luas dalam dan akan berkontribusi terhadap perampingan dan menggabungkan prinsip-prinsip
Freight Forwarders, Agen Kargo, Perusahaan Pengiriman, Air - Sea - Land - Sungai - Railroad
Transportasi, Logistik , Broker Jasa Cargo dan Bea dan Cukai.
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Dr Anthon Botha
Pr.Sci.Nat, Pr.Phys [AS]
Futuris dan Advisor
peran akademik dr Botha sudah termasuk menjadi bagian-waktu Profesor Luar Biasa di Departemen
Elektro dan Teknik Elektro di Universitas Pretoria (UP), serta dosen tamu di Manajemen Teknologi dan
Inovasi untuk pasca-mahasiswa pascasarjana di Departemen Ilmu Komputer , UP. Saat ini ia adalah dosen
paruh waktu senior dan peneliti di Graduate School of Management Technology dan dosen tamu di
Program Manajemen Senior dari Gordon Institut Bisnis dari (Gibs). Dia adalah fisikawan profesional yang
terdaftar di Afrika Institute Selatan Fisika (SAIP) dan ilmuwan alam terdaftar di Dewan Afrika Selatan untuk
Profesi Ilmiah Alam (SACNASP).
Dia telah melakukan berbagai proyek perencanaan strategis dan studi pasar dan kelayakan untuk
penelitian, inovasi, restrukturisasi, dan re-positioning di bidang teknologi informasi dan komunikasi, usaha
kecil start-up dukungan, bisnis dan jasa keuangan dan perusahaan teknologi tinggi.

Daryl Naidoo
Strategis Media Sosial dan Blockchain Advisor
Daryl adalah bagian dari generasi internet baru. Selama dekade terakhir dan lebih, ia telah berfokus pada
pemahaman kebutuhan klien mulai infrastruktur TI, Konektivitas, Software dan Jaringan solusi, Blockchain
penasehat dan banyak lagi. Daryl akan membawa keahlian dalam Strategic Marketing, Crypto Konsultan
dan Klien Akuisisi untuk tim seperti yang kita tumbuh dan menjangkau jenis baru investor.

Jimmie Mwangi
Bcom (Hons) Informatika [UNISA], MCom IS [UJ]
digitalisasi Advisor
Jimmie adalah Senior berpengalaman Bisnis Sistem Analis, IT spesialis, Corporate Ganti praktisioner.
mengalami Project Manager dengan pengalaman lintas-industri dan mahasiswa dari penerapan teknologi
inovatif dan digitalisasi perusahaan di Afrika.

Riaan Mastenbroek
BSc Eng Sipil [UT]
Riaan menjalankan perusahaan IT sendiri dan merupakan MCP memenuhi syarat (Microsoft Certified
Professional) dan Insinyur Struktural Sipil yang memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman mendalam dalam
pengembangan perangkat lunak menggunakan stack penuh Microsoft windows dan teknologi web yang
mencakup pengalaman dalam berbagai teknologi database dan scripting perpustakaan.
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Disclaimer dan Risiko
Risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi baru
Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) token adalah teknologi baru dan relatif belum teruji. Selain risiko yang
disebutkan dalam dokumen ini, ada juga risiko tak terduga tambahan yang terkait dengan produk ini. Risiko
ini dapat menampakkan diri dalam berbagai bentuk risiko selain yang ditentukan di sini.
Lebih dari itu, mengenai platform, kode yang ditulis adalah ekspresi dari maksud sejalan dengan
seperangkat tujuan dan jarang tanpa kesalahan. Kami tidak menjamin hasil dan tujuan yang telah
ditetapkan dapat dicapai tanpa risiko dan potensi kerugian. Namun kami berusaha untuk mengurangi dan
meminimalkan risiko melalui proses yang diatur pengujian konstan dan ketat sesuai praktek terbaik untuk
rekayasa perangkat lunak dan pengembangan sistem kehidupan standar manajemen siklus dan prosedur
operasi.
Secara keseluruhan, termasuk bisnis, kita juga bisa tidak meramalkan tingkat adopsi dan mengambil-up
dari penggunaan teknologi dan infrastruktur pembatasan semua perawatan yang diberikan dan diambil
untuk meminimalkan dan menghilangkan risiko potensial dan aktual dan memperbaiki dan meningkatkan
penerimaan keseluruhan teknologi . Selanjutnya, batas waktu untuk komersialisasi dan untuk skala dan
pertumbuhan didasarkan pada perkiraan karena ada banyak faktor yang dapat mengganggu niat. Tidak
ada bagian dari dokumen ini dapat ditafsirkan harus benar-benar akurat dan karena itu tidak dapat
digunakan sebagai dasar dalam sebagian atau keseluruhan atau untuk tujuan argumentatif untuk jalan di
mengakibatkan keadaan yang tidak menguntungkan dan tidak menguntungkan.
Penulis (s), salah satu anggota tim dan pihak terkait tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian
langsung atau tidak langsung yang terjadi sebagai akibat dari berpartisipasi dalam kegiatan sebagaimana
diatur sebelumnya. Partisipasi sepenuhnya dan sepenuhnya pada kebijaksanaan sendiri dan pihak
melakukannya dengan resiko sendiri.

Risiko yang terkait dengan Ethereum Blockchain
Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) akan diterbitkan pada blockchain Ethereum. Oleh karena itu, kegagalan
atau gangguan fungsi protokol Ethereum dapat menyebabkan jaringan perdagangan terfragmentasi Nuclus
Uang atau NUCLUM (NLM) token.

Nuclus Uang OR NUCLUM (NLM) tidak sekuritas atau investasi
Pengguna mengakui, mengerti, dan setuju bahwa Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) tidak berharga dan
tidak terdaftar dengan entitas pemerintah sebagai keamanan, dan tidak dianggap seperti itu. Pengguna
mengakui, mengerti, dan setuju bahwa kepemilikan Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) tidak memberikan
pengguna hak untuk menerima keuntungan, pendapatan, atau pembayaran lainnya atau kembali
dihasilkan dari akuisisi, memegang, manajemen atau pelepasan, latihan , penebusan, atau berakhirnya,
hak, kepentingan, judul atau manfaat dalam Nuclus ICO atau Nuclus Landasan atau properti Nuclus
lainnya, keseluruhan atau sebagian. Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) tidak mewakili kepemilikan dalam
platform Nuclus, Nuclus.co atau AnyABEX (Pty) Ltd atau entitas lain.
Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) token tidak mengikat secara hukum investasi. Dalam kasus keadaan
yang tak terduga, tujuan yang dinyatakan dalam dokumen ini dapat berubah. Terlepas dari kenyataan
bahwa kami bermaksud untuk mencapai semua tujuan yang dijelaskan dalam dokumen ini, semua orang
dan pihak yang terlibat dalam pembelian Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) token melakukannya dengan
resiko sendiri.
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Tidak ada Jaminan Nilai
Tidak ada jaminan bahwa Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) akan diperdagangkan di bursa. Tidak ada
jaminan dari nilai Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) token atau apakah nilai yang akan berubah seiring
waktu. kejadian tak terduga, peristiwa di mana pengembang tidak memiliki kontrol, atau keadaan force
majeure dapat menyebabkan nilai Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) menjadi sangat volatile.
Pengguna yang membeli atau memperoleh Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) dengan ini mengakui dan
menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh seperti Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) dengan harapan
keuntungan atau pendapatan. Pengguna yang membeli atau memperoleh Nuclus Uang atau NUCLUM
(NLM) lebih lanjut mengakui dan menyatakan bahwa mungkin tidak ada pertukaran atau pedagang yang
akan menerima Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) dalam pertukaran untuk barang, jasa, uang tunai, atau
cryptocurrencies lainnya.
Sebagai nilai-nilai dan akuisisi dari cryptocurrencies dan koin alternatif masa depan tidak dapat dijamin,
dianjurkan bahwa setiap peserta mempertimbangkan semua risiko seperti yang dijelaskan dalam makalah
ini dan yang berhubungan dengan partisipasi dalam ICO atau memanfaatkan Nuclus Digital Platform.

Ketidakpastian regulasi dan Pemerintahan Hukum dan Kepatuhan
teknologi Blockchain tunduk pada pengawasan dan pengendalian oleh berbagai badan pengawas.
Nuclus.co dapat jatuh di bawah satu atau lebih permintaan atau tindakan pada bagian mereka, termasuk
namun tidak terbatas pada pembatasan yang diberlakukan pada penggunaan atau kepemilikan token
digital seperti Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM), mungkin membatasi fungsi atau pembelian kembali
Nuclus Uang atau NUCLUM (NLM) token di masa depan.
Kami akan terus berinvestasi dalam keahlian hukum dan kepatuhan yang tepat untuk memastikan Nuclus
Digital Landasan memenuhi aturan regulasi dan peraturan yang berlaku dari Penawaran Coin awal di praICO dan ICO-tahap.
Dokumen ini adalah untuk tujuan informasi saja, dan bukan merupakan suatu penawaran atau panggilan
untuk menjual saham atau surat berharga pada platform Nuclus, atau bahwa dari setiap perusahaan terkait
atau berhubungan lainnya.
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“Inklusi keuangan merupakan prasyarat untuk dimasukkan ekonomi”
Revolusi Blockchain, Memecahkan paradoks kemakmuran: inklusi Ekonomi dan kewirausahaan, D Tapscott dan A Tapscott,
Portofolio Penguin, 2016
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