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“O mercado global de comércio eletrônico deve chegar a quase US $ 2,5 trilhões em receitas até
2022.”
Fonte: statista Mercado Digital Outlook 2017

1

Imagem cortesia de https://www.brandsouthafrica.com/resources-downloads/media-library/images/rml-content/artsand-culture
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Abstrato
Pela primeira vez na história moderna, a economia global está crescendo, mas poucos estão se
beneficiando - até agora, os vendedores tiveram que manter contas bancárias comerciante caros e pagar
taxas elevadas de fazer negócios on-line caro e só rentável, com vendas do volume alto. A combinação
da ubiquidade móvel e blockchain é a oportunidade de desbloqueio para a prosperidade como nunca
antes.
A Plataforma Nuclus será o # 1 mercado para o cumprimento da ordem internacional de Sub-Sahariana
servindo novos compradores e realização dos objetivos comerciais e os objectivos dos programas de
desenvolvimento relacionados. A introdução de um sinal digital irá estimular o comércio entre os
participantes, uma vez que não tem efeitos residuais ou de distorções ou seja, a inflação e que a transação
seja totalmente concluída no ponto e tempo de troca. Nós introduzimos uma nova filosofia econômica para
garantir a sustentabilidade e para promover oportunidades equitativas para os participantes económicos
durante o crescimento econômico com benefícios incorridos por todos os segmentos da sociedade.
Nos próximos 2 anos, vamos criar uma marca reconhecível e distinta, e expandir a infra-estrutura no país
para construir ligações directas entre os determinantes macro e microeconómicas da economia eo
crescimento económico.

Contexto2
•

•

•

•

•

2

A economia blockchain (ou blockonomy) é um cenário e potencial futuro ambiente em que a tecnologia
substitui sistemas monetários atuais, potencialmente em uma base global. Blockchain é um livro
distribuído, essencialmente um tipo de banco de dados descentralizado que armazena um registro
seguro e permanente dos dados da transação.
3 Historicamente, os tokens de moedas
emitidas por uma empresa cruzou a
fronteira de simplesmente sendo tokens
"comércio" quando eles foram sancionados
pela autoridade governamental local. Com
efeito, a organização por trás dos símbolos
tornou-se o banco regional.
O shell cowrie é único e impossível de
falsificar convincente e tem sido usado em
toda a África e Ásia. A moeda shell cowrie
ampliou as possibilidades de comércio, sem
efeitos residuais ou distorções. A transação
foi totalmente concluída no ponto e tempo
de troca.
crescimento inclusivo ou economiaé um conceito que avança oportunidades equitativas para os
participantes económicos durante o crescimento econômico com benefícios incorridos por todos os
segmentos da sociedade. Implica ligações directas entre os determinantes macro e microeconómicas
da economia eo crescimento económico.
A proliferação de redes de telefonia móvel tem transformado as comunicações na África sub-saariana.
Smartphones (aqueles que podem acessar a internet e aplicações) são propriedade de minorias
significativas.

definição do conceito principalmente do https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Imagem cortesia de https://www.standard.co.uk/fashion/shells-are-the-unexpected-jewellery-trend-of-summer-2018a3794161.html
AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| confidencial | Copyright © 2018 | Todos os direitos reservados
3

6
•

criptomoeda é uma moeda digital em que as técnicas de criptografia são usados para regular a
produção de unidades de moeda e verificar a transferência de fundos, que opera independentemente
de um banco central.

problema Declaração
o Underserved
•

•

•
•
•
6Inclusão

•

•

•

•

•
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Nas economias em desenvolvimento, os fornecedores não têm necessariamente contas
bancárias e é carente, portanto, não são capazes de participar plenamente no comércio
eletrônico.
agências bancárias comerciais (por 100.000 adultos) gama de entre 2 e 24 em todo o
continente Africano, em oposição a 34 nos Estados Unidos 4. Tal galho baixo por razões de
adultos tornam difícil a transacionar e satisfazer as necessidades financeiras.
Além disso, micro, pequenos e médios empresários (MPMEs), em particular, estão em
desvantagem quando se trata de acesso a sistemas financeiros.
Atualmente, não há Subsariana Africano Digital Platform eCommerce para aumentar o
comércio e realizar as metas comerciais de programas de desenvolvimento, tais como BRICS
Em 2015, as nações do BRICS, iniciou consultas para estabelecer uma moeda estável e para
um sistema de pagamento que seria uma alternativa ao sistema SWIFT5.

econômica
Para participar no mercado tradicional
business-to-business,
os
vendedores
devem ter lojas físicas descartando
efetivamente produtos de qualidade inferior
sem marca e serviços
Até agora, os vendedores tiveram que
manter contas bancárias comerciante
caros e pagar taxas elevadas de fazer
negócios on-line caro e só é rentável, com
vendas de alto volume
Em alguns casos, os operadores de redes
móveis
(MNOs)
aproveitaram
a
oportunidade para criar conveniente, de
baixo valor, opções de pagamento de baixo
custo na forma de dinheiro móvel.
problema de fluxo de caixa continua a ser
a principal causa de falha pequena
empresa7.
renda familiar é um dos principais entraves
para o crescimento económico e
prosperidade inclusiva

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/FB.CBK.BRCH.P5, Agências bancárias comerciais (por 100.000
adultos)
5"BRICS começa examinando alternativa SWIFT". RT News. 17 de junho de 2015. Retirado 26 março de 2016.
6 Imagem cortesia de 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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“O novo paradoxo prosperidade: Pela primeira vez na história moderna, a economia global está
crescendo, mas poucos estão se beneficiando”
Revolução Blockchain, Resolvendo o paradoxo prosperidade: inclusão econômica e empreendedorismo, D Tapscott e A
Tapscott, Portfolio Penguin, 2016
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A solução
Nós estamos criando a próxima geração Economia Digital plenamente inclusiva - a combinação da
ubiquidade móvel e blockchain é desbloquear oportunidade para a prosperidade como nunca antes.
Oferecemos compradores, vendedores, organizadores e criadores de mercado uma oportunidade inclusive
para fazer parte de um ecossistema florescente que é construído sobre a blockchain com a manutenção e
crescimento do valor de sua própria moeda de troca peer-to-peer8.
Estamos confiantes de que estamos entrando em uma nova era emocionante, com uma convergência de
tecnologias libertação do potencial problemas de endereçamento de uma forma não era possível
anteriormente.
Seremos o # 1 mercado para as exportações da África Subsaariana9 servindo as necessidades de uma
classe média crescente e realização de objetivos comerciais e objetivos dentro dos países BRICS, entre
outros.

10Segmentos

•

•

•

•

de Mercado e Tamanho11

Em 2015, os cinco países do BRICS
representam mais de 3,6 bilhão de pessoas,
cerca de 41% da população mundial;
Os cinco nações têm um PIB combinado
nominal de US $ 16,6 trilhões, equivalente a
aproximadamente 22% do produto interno
bruto mundial, o PIB combinado (PPP) de
cerca de US $ 37 trilhões de;
Em geral, os BRICS estão previstas para
crescer 4,6% em 2016, de um crescimento
estimado de 3,9% em 2015. O Banco
Mundial espera que o crescimento BRICS
para pegar para 5,3% em 2017
Em 2017, dentro dos países do BRIC quase
40% ou 1,5 mil milhões são usuários de
internet12;

“... a tecnologia blockchain poderia desencadear a maior piscina inexplorado do capital humano na
história, trazendo bilhões de envolvidos, prosperando empresários para a economia global.”
Revolução Blockchain, Resolvendo o paradoxo prosperidade: inclusão econômica e empreendedorismo, D Tapscott e A
Tapscott, Portfolio Penguin, 2016

8

Livro Branco - Bitcoin: Um Peer Peer-to-Electronic Cash System, Satoshi Nakamoto, www.bitcoin.org

9

85% de todos os países africanos - O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas lista 46 dos
54 países da África
10

Imagem cortesia de 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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9
Perturbação Tecnologia cria novas oportunidades
Nosso mercado serve para participantes tradicionais e anteriormente excluídos, oferecendo-lhes acesso
a novos mercados e promover a fabricação de produtos para exportação para o Brasil, Rússia, Índia e
China. Esta é uma mudança fundamental na economia Africano longe da dependência na exportação de
recursos naturais para beneficiamento.
Na indústria mineira ou metalurgia extractiva, beneficiamento13é qualquer processo que melhora
(benefícios) o valor económico do minério por remoção dos minerais de ganga, o que resulta em um
produto de maior grau (concentrado) e um fluxo de resíduos (rejeitos). Normalmente minério de ferro
bruto é exportado de países africanos. Sugerimos para processar minério antes da exportação e até
mesmo para promover na fabricação país de mercadorias para exportação como um todo.
•
•
•
•

•

tecnologia convergente oferece agora uma solução para proporcionar aos empresários que
não têm uma conta bancária para acessar sistemas financeiros.
tecnologia Blockchain oferece para reduzir significativamente o custo de transações remoção
de 3 partes e intermediários caros confiáveis sem perda de segurança.
Apresentando vestimentas de baixo custo vai aumentar ainda mais a penetração e chegar ao
empreendedor sem banco ou abrangidos e em comunidade.
moedas de criptografia é um ativo digital projetado para funcionar como um meio de
exchange3 que usa criptografia para proteger suas operações, para controlar a criação de
unidades adicionais, e para verificar a transferência de ativos.
Com estas evoluções tecnológicas, é agora possível criar uma economia inclusiva que oferece
a oportunidade investidor para fazer parte deste potencial único para desafiar os sistemas
existentes de financiamento e pagamentos.

Nosso mercado serve para participantes tradicionais e anteriormente excluídos oferecendo acesso a novos
mercados e promover a fabricação de produtos para exportação para o Brasil, Rússia, Índia e China. Além
disso, acreditamos que a introdução de wearables faz sentido como eles potencialmente mais barato, mas
também porque, enquanto as vendas de smartphones estagnou em torno de 1,4 Bn, as vendas wearables
crescer 13% ao ano14. Em 2013, as vendas B2C e-commerce no Oriente Médio e África representaram
apenas 2,2 por cento de B2C global de vendas e-commerce.15

“Você tem que criar valor em todas as áreas de atividades de uma empresa para ganhar - para você
e para seus fornecedores, seus clientes, seus consumidores, sua comunidade.”
Design para crescer, como Coca-Cola aprendeu a combinar escala e agilidade, D. Butler & L. Tischler, Portfolio Penguin,
2015

13
14

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

CAGR: / taxa de crescimento anual composto taxa de crescimento média por ano Fonte: Gartner
15 https://www.statista.com/statistics/244054/share-of-global-b2c-e-commerce-sales-in-middle-east-and-africa/
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Elementos da Economia Digital
Estes cinco elementos constituem essencialmente os componentes inter-relacionados global da nossa
abordagem e tornaram-se reconhecido cada um em seu próprio direito, exceto para blockchain.

FIGURA 1: 5 ELEMENTOS DA ECONOMIA DIGITAL

Digital Plataforma de mercado
Nossa plataforma em seu núcleo apresenta uma solução Order-to-Cash e Gestão Devedores de pleno
direito.

Canais logística física
Acreditamos ter um negócio bem sucedido; precisamos estabelecer canais de distribuição e cobrança em
comunidade locais.

Ehtereum Blockchain
Nuclus Money, ou NUCLUM (NLM), é a nossa Ethereum ERC20 de que cunhadas 1.000.000.000 de fichas
para 18 casas decimais.

sellers
O vendedor ou fornecedores são definidos como o produtor dentro do ecossistema

Compradores
Os compradores constituem os consumidores dentro do eco-sistema.
Compradores e vendedores realizar transações e troca através da plataforma e pode ter um
relacionamento muitos-para-muitos. Em outras palavras, a plataforma oferece Sellers a capacidade de
AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| confidencial | Copyright © 2018 | Todos os direitos reservados
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encontrar e se conectar e assim aumentar seus negócios de comércio eletrônico online, enquanto os
compradores têm a vantagem adicional de escolha, seleção e atacado a preços granel. Nossa rede ou
canais de distribuição e recolha oferecer um múltiplas finalidades: (1) que cumprir ordens, (2) funciona
como garantia de qualidade, e (3) o lugar do envolvimento da comunidade para a formação e inclusão em
programas Upliftment para os empresários.

A lei de Metcalfe e do efeito de rede
Lei de Metcalfe é derivado da observação de que como a rede ou eco-sistema cresce em tamanho, o
número de conexões aumenta significativamente mais do que o número de nós. Em outras palavras, se o
número de nódulos é, o número de ligações potenciais entre os nós é igual, o qual significa basicamente
que o número de ligações potenciais aumenta quadraticamente com o número de nós. Então, dobrando
os nós do eco-sistema será mais do que quadruplicar o número de potenciais conexões entre os nós.
Conexões são essenciais e o único mecanismo que permitirá a base para a transferência, troca ou uma
transação. Nem todas as conexões levará o mesmo número de trocas ou transações. As transações entre
nós conectados são definidos como compartilhar e aceitar uma citação, levantando uma factura, e,
posteriormente, transferência ou troca de valor entre eles como dentro de um processo típico Quote-tocash. conexões fortes podem ser definidos como principais vias de transferência e intercâmbio e realizar
a maioria de tráfego. Nem todas as rotas dentro nós conectados vai levar o mesmo tráfego.𝑛(𝑛2 – 𝑛)/2

FIGURA 2: CRESCENDO O ECO-SISTEMA DE ACORDO COM A LEI DE METCALFE
Agora propomos estender o conceito mais longe e introduzir o potencial para operações de peer-to-peer
entre os nós de uma maneira similar. Os nós representam um utilizadores empresariais ou individuais
ativos registrados na plataforma de negócios Nuclus.co. Isto constitui de que existe um potencial de
transações ou oportunidade para troca de peer-to-peer entre os usuários:(𝑛)(𝑛)𝑥(𝑇)
𝑇(2) = 𝑥 1

(1)

𝑇(4) = 𝑥 2

(2)

𝑇(8) = 𝑥 4

(3)
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Então:
𝑇(𝑛) = 𝑥 𝑛/2

(4)

Então, se o número de nós ou usuários ativos dobra, haveria uma proporcional perto de um crescimento
exponencial no número de transações, então. Isso abre o caminho e proporciona uma base sólida para a
introdução de um sinal digital ou como um utilitário criptomoeda dentro da plataforma.(𝑛) (𝑇) 𝑇(𝑛) = 𝑥 𝑛/2
Além disso, a Lei de Metcalfe assume que cada ligação potencial aumenta o valor global da rede por uma
quantidade igual e implica que aumenta em número de nós leva a um aumento quadrático no valor da
rede. Teremos de apresentar os argumentos alternativos que o mesmo está implícito onde as conexões
da rede diminui. No entanto, preferimos sugerir que o foco é sobre onde existem nós ativos, ou seja, onde
há um conjunto de conexões estáveis Como nem todos os nós que estão ativos seria de interesse e têm
o mesmo valor.(𝑛)(𝑉𝑁)
Em seguida, gostaríamos de quantificar esse valor Rede e ilustrá-la em termos do número de aumentar
transações proporcionais ao aumento do número de nós:(𝑉𝑁) (𝑇)(𝑛)
Nós estabelecemos que:
aumento nos gânglios ≈ aumentar em transações (𝑛)(𝑇)

(5)

Também que:
aumento nas transações aumento no valor da rede (𝑇) ≈ (𝑉𝑁)

(6)

Então:
aumento nos gânglios(𝑛) aumento do valor da rede ≈ (𝑉𝑁)

(7)

Além disso, está previsto que, se o custo de adicionar nodes é constante, aumenta de tamanho ecosistema causar um aumento linear em custo. O resultado é retornos inesgotáveis a escala em que maior
é sempre melhor.16

16

Metcalfe, a Lei de Metcalfe, supra nota 7. Bob Metcalfe, de Metcalfe Lei recurses baixo da Cauda Longa
da Rede Social,
VCMIKE'S BREGISTRO (18 de agosto de 2006), https://vcmike.wordpress.com/2006/08/18/metcalfe-socialnetworks/. Da Lei de
Moore, a Lei de Metcalfe, ea | teoria da interoperabilidade ideal, Christoper S.Yoo Christopher S. Yoo, mudanças de
paradigma possíveis na Política de banda larga, 9 I / S: JL & POL'Y INFO. SOC'Y 367 (2014)
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Conceito da economia explicou
17

Neste momento, gostaríamos de introduzir o
conceito de economia digital e os participantes
dessa economia. Um usuário cadastrado e ativo
representa um nó na rede ou eco-sistema e é um
participante na economia digital.
Nós basicamente atribuir o conceito de uma rede
para um eco-sistema digital e passará a se referir a
Nuclus.co como um eco-sistema com números
projetados com base no conceito de uma rede. Mais
tarde, estender o conceito de um eco-sistema para
uma economia digital, uma vez que introduzir o token
ou criptomoeda. Isto implica que temos alguma base
para introduzir medidas tanto sistêmicas e
econômicas que serão utilizados para medir e
monitorar o desempenho do eco-sistema e seus nós.
Então, finalmente, postulamos que quanto maior a rede, melhor a economia, e mais ainda, a maior utilidade
da moeda associada com base novamente sobre a correlação entre o aumento relativo no tamanho ou
número de nós, transações e valor da rede, beneficiando positivamente os participantes com eles possuir
e trocar cyprtocurrency.

P2P Exchange eo utilitário de token
Para recapitular, definimos trocas para ser semelhante a transferências que ocorrem através de conexões
entre nós. Usuários dentro do eco-sistema está efectivamente ligado quando o tráfego ou as transações
ocorrem entre eles; Observamos também que algumas conexões transportar mais tráfego do que outros.
Esta observação pode livremente ser equiparado ao local onde os nós conectados encontrar benefício
mútuo em transacionar, por exemplo, onde um nó fornecedor e nó comprador concordar com regularidade
sobre o preço de bens e intercâmbio e transferência de valor para produtos vendidos posterior.
tráfego elevado volume entre nós conectados indica comércio saudável e onde o tráfego é baixo, o inverso.
Comércios constituem uma transação entre os nós conectados a um aumento, em seguida, no comércio,
onde há um aumento significativo na nós como sugerido anteriormente. A plataforma em essência cria
conexões entre nós que, então, constitui a noção de um mercado. Um movimentado mercado é composto
de nós conectados onde há tráfego de alto volume entre eles e indica uma relação comercial saudável
estabelecida. O objetivo da plataforma18 é criar esses nós ou mercados altamente conectados como base
para negociações e transações.
Com um aumento no tamanho da rede, há um aumento no número de transações entre nós, conforme
estabelecido anteriormente. Tradicionalmente, as transações correntes bancárias incorrer em custos e
envolvem intermediários de confiança atrasando o eventual transferência entre contas, devido aos
processos de compensação pesados.
Os custos de transação geralmente incluem a comissão dos intermediários e taxas mercantes no caso de
comércio eletrônico onde pagamentos online são apagadas usando cartões de créditos. Estas taxas
constituem uma parcela significativa dos lucros líquidos.

17

Imagem cortesia de http://beadsaroundtheworld.com/zulu-s-africa/
Não há intermediários entre os nós como é previsto que o comércio ou transaccionar directamente como resultado
da blockchain
AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| confidencial | Copyright © 2018 | Todos os direitos reservados
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19

FIGURA 3: COMÉRCIO SOBRE CONEXÕES ENTRE NÓS, SEM INTERMEDIÁRIOS
Isso por si só exclui um grande número de empresas para participar de uma economia digital como muitos
são incapazes de gerar grande volume de transações que fazem pequenas margens de um modelo de
negócio viável.
Além disso, para além transação taxas, há o custo de manutenção de uma conta bancária para aqueles
que estão depositados. Esta oferta tradicional de prestadores de serviços financeiros são, essencialmente,

19

Imagem cortesia de https://www.nytimes.com/2009/04/03/arts/design/03wata.html
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o único acesso a bancos ou servido que estão em negócios têm de ter acesso a serviços financeiros e
participar no comércio online.
Agora, com o advento da blockchain descentralizada e bitcoin se tornar um verdadeiro mecanismo
alternativo para a troca, ela se manifesta a visão de troca peer-to-peer para um público muito maior e
acesso previamente carentes para o comércio online.
A introdução de um token é como afirmado anteriormente não é novo, e remonta séculos, especialmente
na África Ocidental e China. A introdução do token estimulou o comércio entre nações participantes e
funcionou bem mesmo até final de 1950, uma vez que não teve efeitos residuais ou distorções ou seja, a
inflação, ea transação foi totalmente concluída no ponto de tempo e de troca.

elementos de comportamento eco-sistema
É natural para acreditar que as coisas vão melhor, no entanto, ao longo do tempo as leis da entropia dita
degradação. Para contrariar este efeito inteligência sistema é projetado para atrair novos usuários e
incentivar conexões. Além disso, estamos criando um conjunto de medidas de desempenho para monitorar
e acompanhar a saúde global dos ecossistemas de negócios individuais, bem como toda a rede para
garantir a sustentabilidade e níveis crescentes de atividade.

Expansão nó
Desde o início, temos vindo a promover a expansão da rede e fórmulas estabelecidas para explicar o
aumento no valor da rede. Praticamente, reconhecemos a necessidade de estimular a expansão, embora
tornando mais fácil para os usuários a encontrar e se conectar onde há um potencial para benefício mútuo.
Abordamos usabilidade e introduzir simplicidade para ajudar usuários a crescer a sua própria rede e assim
estabelecer e expandir seus negócios eco-sistema.

Volumes de tráfego
Com todas as coisas consideradas, também reconhecemos que a atividade dentro da rede estabelecida
poderia crescer obsoleto e requer mecanismos para promover a sustentabilidade. Nós introduzimos
atratores na forma de um programa de recompensas e fidelização, e criar visibilidade da demanda, a fim
de fornecedores ou vendedor para oferecer preços competitivos que irá conduzir volumes de noivado
comprador e de transação. O aumento dos volumes de transações dirige o tráfego eo aumento potencial
de utilização aumento da moeda digital Nuclus dinheiro ou NUCLUM símbolo (NLM).

Projetando uma economia inclusiva
O objetivo é promover oportunidades equitativas para os participantes econômicos durante o
crescimento econômico com benefícios incorridos por todos os segmentos da sociedade.

AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| confidencial | Copyright © 2018 | Todos os direitos reservados
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FIGURA 4: A ECONOMIA TOTALMENTE INCLUSIVA EA NECESSIDADE DE COORDENAÇÃO E TROCA DE BENS E
SERVIÇOS PARA O LADO DO SELL

As seguintes funções ou sociedades que faz parte do eco-sistema inclui: •
•
•
•
•
•
•

Vendedores ou seja, empresários e negócios em macro, microeconômica para o fornecedor nível
em comunidade;
Compradores em macro, microeconômica no nível da comunidade;
Agentes de câmbio para transferências digitais para a moeda do país em macro- e nível em
comunidade microeconômica;
Agentes de courier para cumprir transações e realizar a coordenação distribuição e recolha de
mercadorias entre pontos de origem, pick-up ou pontos de entrega, locais e centros de centrais;
Agentes para realizar transações e coordenar com hubs parceiros que são integrados com centros
internacionais de entrega porta-a-porta transporte;
agentes do centro de comunidade que educar e informar negócio local de oportunidades e
incentiva a participação;
Os prestadores de serviços financeiros que oferece micro-empréstimos na forma de moeda digital
para facilitar a distribuição e acesso a ambos os determinantes macro e microeconômicas;

cenário sell side- Um em-comunidade de fornecedores torna artefatos originais e novos. Ele exibe e
vende seus produtos no mercado local e pode tomar outra longa viagem para chegar a filial local eram ele
mantém suas economias e, ocasionalmente, enviar dinheiro para transfronteiriça família. Ele se torna
consciente da plataforma via os programas oferecidos no centro comunitário local, que ele visita como
parte de sua visita semanal ou mensal para o comércio. Ele descobre que ele pode se inscrever
imediatamente usando seu telefone celular e vai seguir um programa de formação de curta duração,
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enquanto o centro da comunidade cria imagens de alta resolução de seus produtos e carrega-los para sua
nova conta. Não há taxas de assinatura, mas para transferências ele está disposto a realizar micro
pagamentos em troca do acesso e chegar a uma comunidade global online e vender mais de acordo com
promoções quantidade mínima de encomenda (MOQ). Ele aprende ainda que, quando ele se inscreveu,
recebeu moeda digital como uma recompensa que ele já pode resgatar contra mercadorias disponíveis no
mercado plataforma enquanto espera por seu primeiro pagamento para passar. Ele também pode comprar
mais no centro para completar sua carteira e transferência para os seus familiares cruzar fronteira sem ter
que viajar mais para o seu banco.
O centro comunitário funciona como uma loja de produtos vendidos on-line e funciona como um centro de
distribuição em trânsito para os serviços de parceiro de correio local para eles para recolher a caminho do
comprador. O centro também facilita digital para troca e atos moeda no país, como os agentes de câmbio.
Mais tarde, outros membros da comunidade podem cumprir o papel depois de passar por um processo de
certificação e treinamento sobre o sistema, e superado outros agentes, oferecendo taxas de câmbio
atraentes localizados dentro do eco-sistema de negócios usando seu telefone móvel e da Plataforma
Nuclus.
Mercadoria chegar através do fornecedor si ou através de transporte de mercadorias 'mensageiros' de
áreas rurais e tornaram-se parte do canal de distribuição através de viagens regulares. Estes 'correios' são
recompensados para a coleta e entrega segura em moeda digital. Mercadorias são rastreadas e
movimento coordenado dentro do sistema. Todos os participantes, ou seja, compradores, vendedores,
entregadores e carregadores estão constantemente conscientes da evolução dos pacotes e irá facilitar o
intercâmbio em moeda digital em cada ponto da transação.
O fornecedor agora está totalmente incluído no comércio global e descobre que ele tem acesso ao
financiamento para expandir o seu negócio e empregar em sua comunidade para aumentar a produção
enquanto a demanda por seu produto cresce. Ele também pode mecanizar partes da tomada de processo
de uso do empréstimo para comprar ferramentas e crescer sua produção. Por ser parte da Plataforma
Nuclus ele não só tem acesso a serviços para crescer o seu negócio, mas sua renda familiar aumentou
significativamente. De acordo com a fórmula, sua renda disponível aumentou o que em si leva a propensão
a consumir e cria demanda por produtos e serviços além do básico, no que em si mesmo um catalisador
para o crescimento econômico.
Buy-side cenário- Um comerciante em artefatos africanos raros registrou na Plataforma Nuclus e é
regularmente notificado de novos produtos dentro de sua esfera de interesse e preferências registradas.
Assim que o vendedor tinha registrado e suas imagens de produto adicionado ao seu mercado, o
comprador é comparado com o vendedor.
O comerciante pode agora iniciar uma solicitação de cotação no produto, preço e MOQ como apresentado
online. O comerciante também tem um grande número de seguidores em seu eco-sistema na Plataforma
Nuclus e notificar imediatamente para avaliar o interesse. Depois de receber um feedback positivo, ele
está agora em uma posição vantagens para colocar uma grande quantidade da ordem com o fornecedor.
O fornecedor envia uma cotação e o comerciante aceita automaticamente com os custos de transporte e
tempo estimado para entrega especificado. Porque ele é um usuário regular do sistema, ele tem
acumulado recompensas na forma de Nuclus dinheiro ou NULCUM (NLM) e pode usá-lo para pagar a
conta. O comerciante também pode encher sua carteira quando necessário como o vendedor não tem
necessariamente uma conta bancária e só aceita moeda digital.
Dentro de minutos, a parte parceiro de correio no país do eco-sistema é notificado da disponibilidade de
estoque no centro da comunidade local e despacha um motorista para atender. Poucas horas depois da
recolha da carga preciosa é em rota para o comerciante à sua porta. Tanto o vendedor eo comprador estão
constantemente informado sobre o estado da ordem e na chegada o comprador aceita os bens em bom
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estado e oferece uma classificação para o vendedor. O vendedor recebe imediatamente aviso, as taxas
do comprador e recebe o pagamento na forma de moeda digital, sem intermediários e custos de
transferência elevadas. Ele pode optar por resolver o seu empréstimo ou transferência para a família ou
outros membros da comunidade participam em troca de bens ou serviços prestados.
Desta forma uma cadeia de eventos pode seguir em que anteriormente não possível, mas uma realidade
com a conectividade de rede em constante expansão, a presença de operadores móveis, e agora com o
advento da blockchain para transações digitais seguras, beneficiando os participantes dentro do ecosistema na plataforma e, eventualmente, a economia local.

20

“Você tem que criar valor em todas as áreas de atividades de uma empresa para ganhar - para você
e para seus fornecedores, seus clientes, seus consumidores, sua comunidade.”
Design para crescer, como Coca-Cola aprendeu a combinar escala e agilidade, D. Butler & L. Tischler, Portfolio Penguin,
2015
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Selecionar produtos e serviços
Considerando a possibilidade de oferecer a granel ou MOQ a preços de atacado sendo atraente para os
vendedores e compradores, o modelo deve servir para ambos os determinantes macro e
microeconômicos. A seleção de produtos e serviços listados dentro da Plataforma Nuclus e de mercado é
impulsionado por dois fatores principais: •
•

políticas e comerciais relações BRICS; e
Renda familiar.

Política BIRCS e contexto Trade
21Da

Política Industrial Plano de Acção II22 introduziu os seguintes produtos e serviços com um alto grau
de multiplicador de emprego e ligações para trás: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Outros produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais
Mobília
Produtos plásticos
TV, rádio e equip comm
máquinas e aparelhos eléctricos
Papel e produtos de papel
produtos de borracha
minerais não-metálicos
Bebidas
produtos de vidro e vidro
equip profissional e científica
produtos metálicos exc. maquinaria
Máquinas e equipamentos
Calçados

Esses produtos ainda são relevantes e irá formar a base do conjunto de produtos específicos para
dominante e os determinantes macroeconómicos na eco-sistemas de negócios na Plataforma Nuclus.
Prevê-se que moeda fiduciária será usado para atender transações, mas como uma alternativa Nuclus
dinheiro ou NULCUM (NLM) estará disponível para liquidar pagamentos em que a moeda digital tinha
reforçado significativamente e atinge impulso suficiente como o blockchain e criptomoeda amadurece.
Vamos expandir a lista de produtos para atrair os consumidores que estão dispostos a fazer pedidos a
granel ou Quantidade mínima de encomenda (MOQ) a preços de atacado. Os compradores, então, incluem
indivíduos para além dos compradores em um nível de business-to-business.

Renda familiar ea demanda do consumidor23
Famílias alocar o consumo de toda uma gama de produtos e serviços a partir do qual eles derivam a maior
quantidade de utilidade. renda familiar é um dos principais entraves para a quantidade que uma família
pode consumir - a fim de aumentar o consumo, a renda familiar deve aumentar.
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Imagem cortesia de https://www.news24.com/Africa/News/ivory-coasts-african-art-museum-gets-new-lease-of-life20171011
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Estratégia da África do Sul Comércio e os BRICS, o Dr. Brendan Vickers, Chefe: Pesquisa e Política
de Comércio Internacional e Desenvolvimento Econômico (ITED), SA DTI Small Business Summit Bloemfontein
12 de outubro de 2011
23

O efetivo Investor, o guia definitivo para todos | sul-africanos, F. Busetti de 2009
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Para atender ao crescimento a nível microeconómico, sugerimos que a compreensão do efeito da interrelação e da demanda do consumidor ou o consumo e rendimento disponível das famílias. A função de
consumo é representado como se segue:
𝐶 = 𝑐0 + 𝑐1 ∗ 𝑌𝑑

(8)

Onde
𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

(9)

𝑐0 = 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 Onde 𝑐0 > 0

(10)

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

(11)

E
𝑌𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝑖. 𝑒. 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠.
(12)
consumo doméstico irá consistir tanto do consumo autónoma (não dependente rendimento) como
alimento, e o consumo induzido (rendimento dependente). despesas induzida é dependente da renda,
gostos e preferências e inclui produtos como carros, móveis e jóias e roupas e calçados.
Como a confiança no futuro perspectivas económicas e financeiras melhora, no entanto, fatores como a
taxa de inflação, taxas de juros, ambiente político e crescimento econômico global influenciam o
rendimento potencial de um agregado familiar e, consequentemente, a sua vontade de consumir. Assim,
com o crescimento da classe média na Índia e na China pode ser descrito pela função consumo como
mais rendimento do agregado familiar é atribuído aos produtos e serviços dependentes dos rendimentos.𝑐1

Nova oportunidade para empreendedores
Acreditamos que a plataforma pode estimular o crescimento económico através de causa e efeito ou seja,
o aumento do consumo mundial (demanda), cria oportunidades para empresários (fornecedores) na África
para expandir sua renda familiar e impulsionar a atividade econômica em sua comunidade no nível
microeconômico, agora que eles são parte do comércio global online.

Recursos da plataforma Digital
Nossa plataforma atual Citação-to-cash (Q2C) foram arquitetado e projetado para escala e crescimento.
Estamos agora a melhorar estas características a funcionar na blockchain para aproveitar os benefícios
que esta nova tecnologia traz - eliminando intermediários para reduzir os custos de transação, aumentar
a velocidade de transferência e incluem empresários para o comércio on-line global.
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FIGURA 5: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Q2C
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CRM e Catálogo de Produtos - A gestão integrada de relacionamento com clientes (CRM) e catálogo de
produtos ajuda a manter seus dados de negócio e mantê-lo atualizado.
Citando & Facturação - população Auto de dados torna fácil e simples ao criar citações, faturas e folhas
de salário, e mantendo negócios mini-sites atualizados.
Mensagem instantânea - O e-mail integrada acelera o processo de negociação e resulta em mais precisos
citando e mais rápido aprovações gerando faturas automaticamente e acelerar o fim de processo de
dinheiro.
Order Fulfillment & Order Tracking- O gerente Ticket integrado ajuda Sellers rastrear para assegurar o
cumprimento das ordens. Os compradores são automaticamente informados sobre o andamento de seus
pedidos.
Management & Notificações devedor - o integrada Fatura envelhecimento e devedor monitoramento
dispara notificações automatizadas para lembrá-los de pagamentos pendentes.
Pagamento & Colecções - A plataforma está integrada com
cartões de crédito seguras gateways de
pagamento e está ligada a uma rede de prestadores de serviços para oferecer liquidação online com
moeda fiduciária.
deslizamentos de gerenciamento de funcionários e Salário - integrado eregistros mployee
gerenciamento oferece geração rápida e precisa de guias de pagamento on-line.

Nuclus Platform Mapa Funcional (PFM) 2,0
A vista da nossa paisagem funcional permite aos investidores e usuários visão sobre características e
funções que já estão disponíveis, mas vai exigir melhorias, e aqueles que são novas adições para nos
permitir cumprir a nossa visão de uma plataforma central para uma economia totalmente inclusiva.
Camada de noivado- O front-end compreende todos os canais para alcançar os usuários em um mundo
digital e físico. Uma nova adição será armazenar recursos e funcionalidades para atender a coordenação
e gestão de inventário dentro e entre os pontos de origem, pick-up / drop-off pontos, hubs e compradores
e vendedores. Estas adições será criado antes da comercialização integral como vemos a combinação de
chave recursos físicos e digitais para o sucesso na fase 2 e 3.
Camada de Negócios- A camada lógica compreende os principais recursos e funções que ligam oferta e
demanda, ou compradores e vendedores. Vamos introduzir novas adições especificamente para aumentar
o tráfego e as transações entre os nós para estimular o crescimento por meio de campanhas e expandir
cada eco-sistema de negócios para convidar e conectar os usuários. Estas alterações irão formar parte da
fase 3.
Camada de integração- A introdução de uma arquitetura aberta permite que a plataforma a capacidade
de crescer e se envolver com plataformas parceiras expansão eco-sistemas ainda mais em um mundo
digital moderno. Este será o foco de nossa fase final do desenvolvimento de nossa plataforma.
Back-end- O back-end requer mais esforço, pois incorpora incorporando funcionalidade completa sobre
os blockchain, características e funções para permitir Order Fulfillment, e estabelecer o mercado.
Prevemos melhorias para os canais móveis e portáteis para estender e atingir os mobile-only mundos de
empresários nos países emergentes e em desenvolvimento.
Plataformas de código aberto- Vamos introduzir integração ao Ethereum Blockchain, incorporar Machine
Learning (ML) e recursos logísticos para melhorar a experiência do usuário e permitem níveis superiores
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de serviço. ML será usado para estabelecer melhores relações comprador e vendedor e dinamizar as
vendas, contabilidade financeira e administração.
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FIGURA 6: NUCLUS PLATFORM M APA FUNCIONAL 2.0
O mercado vai atender a uma ampla gama de fornecedores. Para fortalecer os laços com e crescer
transações dentro do eco-sistema, abordamos características mínimas necessárias para incluir, mas não
se limitando ao seguinte: •
•
•
•

Networking

Payment
Gateways

Marketing

Business
Layer

E-Mail

SMS

Catalogue

Engagement
Layer

Listagem de produtos e serviços recentes ou novas;
Listagem de produtos e serviços populares ou mais negociadas;
Preferências compensada entre compradores e fornecedores; e
curvas de demanda.

“A inclusão financeira é um pré-requisito para a inclusão econômica”
Revolução Blockchain, Resolvendo o paradoxo prosperidade: inclusão econômica e empreendedorismo, D
Tapscott e A Tapscott, Portfolio Penguin, 2016
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Essas melhorias serão parte das fases antes da comercialização e à escala e crescer o negócio.
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FIGURA 7: WEB / DAPP QUE USA UM BLOCKCHAIN COM CONTRATOS INTELIGENTES

A mudança mais significativa será estender e valorização da nossa aplicação Web para incluir DApps para
alavancar os benefícios da blockchain para cumprir a nossa visão de criar uma plataforma de negócios de
próxima geração para uma economia digital plenamente inclusiva. Vamos introduzir contratos inteligentes,
carteira digital, moeda digital ou tokens e recursos de transferência desde o início. Através de cada fase
como a tecnologia amadurece, vamos re-introduzir eficiência e desempenho melhorias para beneficiar os
usuários e fazer crescer a economia digital.

Benefícios Nuclus Plataforma
•
•
•
•
•
•

•

Amplia o alcance e reduzir barreiras à entrada de macro e micro, emergentes e em
desenvolvimento determinantes para uma economia digital e global totalmente inclusiva;
taxas diferenciados atraentes distribuídos de forma justa entre os diferentes participantes,
favorecendo a micro ou nível de fornecedor de negócios, mas inferior também nos níveis macro;
Inteligentemente conecta vendedores e compradores para promover novas e mais fortes
relacionamentos para transações cada vez maiores e crescimento económico;
Oferece vendedores ou fornecedores uma plataforma de negócios para expandir seu alcance e
crescer o seu negócio eco-sistema com certeza e melhor fluxo de caixa;
Oferece aos compradores o acesso a uma gama de massa de bens e serviços de encomenda ou
MOQ e convenientemente cumpridas porta-a-porta em preços por atacado e taxas de transação;
Apresentando Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) criptomoeda ou moeda digital para ampliar as
possibilidades de comércio, sem efeitos residuais ou distorções com a transação totalmente
concluída no ponto de tempo e de câmbio;
Compradores e vendedores serão recompensados por participar e acumular moeda digital que
podem ser trocados por produtos e serviços ou trocados por moeda fiduciária;
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•

•
•

Um primeiro de seu tipo plataforma de eCommerce digitais Africano Sub-sahariana para aumentar
o comércio internacional e realizar as metas comerciais estabelecidas pelos programas de
desenvolvimento africanos;
Focada na promoção fiscais e comerciais produtos e serviços amigáveis como por acordos de
comércio para fortalecer e cumprir os laços econômicos entre os países;
Os investidores podem ter a certeza da utilidade da moeda digital dentro da plataforma de
negócios contra todos os produtos e serviços ou trocados por moeda fiduciária;

24

“Vamos ser o # 1 de mercado para as exportações da África Sub-Sahariana que servem as
necessidades e realização de programas de desenvolvimento de metas comerciais e objetivos ...”
Marius van der Leek, Founder & CEO, nuclus.co

24

Imagem cortesia de https://www.jungalow.com/2018/08/masks-on-walls.html
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Roteiro
Estamos super animado para revelar o nosso roteiro para os próximos anos. Como você vai aprender,
estamos saindo de uma base e identificaram incluindo a tecnologia blockchain em nosso produto existente
como uma progressão natural do nosso objetivo de ganhar dinheiro se mover mais rápido.
Temos envolto nossas mentes em torno de criar um conjunto viável de tarefas ao longo dos próximos 3
anos. Criámos prazos que dependem de nós alcançar a comunidade de investimento e ficar na pista com
as diversas versões anteriores para a próxima rodada. Tivemos a considerar continuou amadurecimento
da paisagem legais e regulamentares, bem como factoring na evolução Tecnologia para manter nosso
foco para a criação de uma plataforma para uma economia totalmente inclusiva. Nós também esperamos
crescer a equipe e alocar fundos para o estabelecimento e crescimento da base de marca e usuário como
esculpir o nosso nicho em um mercado difícil.
Tradicionalmente, os mercados que incluem pequenas, médias e grandes empresas. Pela primeira vez, o
nosso eco-sistema atingirá a base da pirâmide, ou o sem-banco, como incorporar primeiros princípios
móveis para o micro-fornecedor. Nossa tecnologia wearable vai aumentar o alcance do eco-sistema e
exigirá foco dedicado à medida que construímos na tecnologia existente.
Em resumo, nós selecionamos a plataforma de código aberto Ethereum como acreditamos que podemos
alcançar os nossos objetivos comerciais e técnicas. Estamos conscientes dos desenvolvimentos de
blockchains concorrentes resolvendo problemas de escala existentes e acompanhará a evolução como e
quando eles ocorrem.

2012 Prova de Conceito de facturação online e coleções

Billsource®, nosso faturamento on-line e coleções Web Solution POC entrou em funcionamento em Março
de 2012. Nós estendemos as características e funções para incluir uma base de dados central Customer
Relationship Management, Facility citações, Catálogo de Produtos e uma mobi-site muito simplista.
Conseguimos registrar a marca Billsource e introduziu a factura flutuante. Estávamos auto-financiada por
toda a idéia de processo de mercado.

2014 Minimal Viable Product MVP Billsource® v1.0

Em 2014 fomos viver com nosso primeiro lançamento do nosso produto viável mínima (MVP). Levou tempo
para integrar os diferentes componentes para funcionar perfeitamente como nós decidimos refazer o
conjunto de código anterior e introduzir MVC para permitir mudanças rápidas. MVC (MVC) é um padrão
de arquitetura comumente utilizado para o desenvolvimento de interfaces de utilizador que divide uma
aplicação em três partes interligadas. Além disso, introduzimos novas funções ao sistema por exemplo,
tivemos de negócios,, prestadores de serviços financeiros individuais, fatores de dívida, contadores e
introduziu a agência funcionário da dívida ou DCA. O nosso eco-sistema de negócio começou a tomar
forma e tínhamos passado muitas horas em testes e afinar as etapas de fluxo de trabalho e processos
para ajudar pequenas empresas gerenciar coleções de uma forma mais eficiente.

2016 Citar a caixa Billsource® v2.0 Q2C
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Com o advento completo e adoção de computação em nuvem, decidimos estender as capacidades através
da introdução de painéis que irão auxiliar na gestão de devedores e gestão de envelhecimento de contas.
Também destruiu nossa mobi local (ainda em algum lugar) e introduziu um básica nativa Mobile App para
Android OS. Um único download para atender tanto os negócios e funções individuais. Depois de um longo
relacionamento com mygate, tentamos PayPal como queríamos para estender a nossa oferta para outras
partes do mundo. No entanto, no final, decidimos sobre EFT de PayU e cartão de crédito Gateway para
completar a Ordem a cadeia de valor em dinheiro. Para ganhar dinheiro se mover mais rápido que
introduziu eficiências entre as etapas cotação e ordem, mas percebemos que precisávamos para procurar
uma maneira melhor.

2017-'18 Blockchain Plataformas disruptivas

tecnologia Blockchain tinha sido rotulada como perturbador especificamente ao domínio Fintech. Devido à
natureza distribuída e segura, introduzimos movimentar o dinheiro ainda mais rápido e mais barato do que
nunca. Em janeiro 2018 nós cunhadas 1.000.000.000 de Erc20 fichas ou moedas e chamou-lhe NUCLUM
(NLM) que é curto para Nuclus dinheiro. A plataforma Ethereum tornou-se ideal para o lançamento de
ofertas Coin Independent (OIC) e equipados os aplicativos da plataforma de negócios do tipo eco-sistema
perfeitamente. Decidimos garfo Billsource® e criar Nuclus. Nuclus.co sediará nosso mercado oferecendo
aos compradores, vendedores e de mercado os fabricantes a oportunidade participa como vamos construir
a próxima geração de Economia Digital.

Q3 2018 Pré-ICO Nuclus Prova de Conceito

Estamos modificando a plataforma para racionalizar e ajustar as funções e fluxo de trabalho, oferecer a
opção de pagamento adicional e para atender a hospedagem do crowdsale. Os fundos serão alocados
para as melhorias da plataforma para funcionar com a tecnologia blockchain e criar o produto viável mínimo
(MVP).

Q4 2018 Blockchain MVP - Fase 1

Vamos lançar Nuclus v1.0 como um produto viável mínimo totalmente funcional. Nós vamos criar a
segunda versão da plataforma. Os fundos serão alocados para a construção da marca, a consciência
social, para vendas e crescimento da equipe. Estão previstas reservas de contingência.

Q3 2019 Comercialização - Fase 2

Liberando Nuclus 2.0 incluirá contratos inteligentes e facilitar micro-pagamentos. Trabalhamos no sentido
de um mercado de pleno direito de uma economia inclusiva. A plataforma irá adicionar fornecedores para
o eco-sistema. A posterior liberação vai apresentar o primeiro único canal móvel celular quando
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começamos a crescer e os clientes a bordo. Nosso protótipo Wearable será desenvolvido utilizando Wear
2.0 para ampliar ainda mais o alcance do eco-sistema.

Q2 Escala 2020 e cresça - Fase 3

O lançamento do Nuclus 3.0 irá coincidir com o lançamento Wearable 1.0 e introduzir melhorias no sentido
móvel primeiro a incluir o sem-banco e carentes. Ele irá completar a nossa visão de uma economia
totalmente inclusiva e trabalhar no sentido de melhorias para a plataforma Ethereum como testar os seus
limites e obter insights sobre potenciais melhorias de eficiência. Começamos a parceiro e estabelecer a
nossa rede logística para coleções sem costura, gestão da qualidade, elevação comunidade e entregas
mais rápidas.

Q4 2020 Blockonomy - Fase 4

Finalmente vamos ver o lançamento de Nuclus 4.0 com uma base de clientes sólida e uma economia
digital em crescimento, com uma moeda fortalecimento apoiado por uma rede de apoio estabelecida.
Haverá um foco geral para a criação de uma arquitetura de plataforma aberta para estender o eco-sistema
em blockonomies adjacentes. Também vamos introduzir atualizações em nosso Wearable antes como
esperamos um rápido crescimento em economias em desenvolvimento como a demanda para o produto
sobe. Nós também esperamos ver o nosso modelo de economia de all-inclusive tornar-se referência para
o desenvolvimento e economias emergentes em todo o mundo.

Marketing e Implantação
Para chegar a 85% da África não é tarefa fácil. Prevê-se que vamos começar com a África do Sul, o nosso
país de origem, e testar rigorosamente a plataforma e estabelecer uma infra-estrutura física e presença
em centros principais de todo o país. Os principais centros são Joanesburgo e Cidade do Cabo, onde
vamos implantar os centros comunitários, seja através de parcerias ou inteiramente novo. Vamos
rapidamente passar para o resto da África Austral e planejar nossa implantação de acordo com os
seguintes critérios: •
•
•

Conectividade Internet25;
Penetração Smartphone26; e
elegibilidade Programas de Desenvolvimento27.

Conectividade Internet
Nos países africanos, a penetração da Internet tem crescido um escalonamento 9942% de 4.514.400 para
453.329.534 ao longo dos últimos 18 anos, com uma penetração total de 36% da média.

25
26
27

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm, os internautas Estatística para a África, dez 2017
http://www.idgconnect.com/blog-abstract/23175/africa-2017-smartphone-penetration-open-data-online-freedom
https://agoa.info/
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Penetração Smartphone
Atualmente, existem 293,8 milhões de usuários de smartphones em todo o continente. Ovum prevê que
haverá 929.9 milhões de smartphones até o ano de 2021. De acordo com a empresa de pesquisa Ovum,
a taxa de penetração de smartphones vai crescer em 52,9% ano-a-ano.
Além disso, Opera Software, fabricante do navegador Opera, mencionou que 2016 foi o primeiro ano que
as importações de smartphones na África compensados telefones recurso, sinalizando a mudança.

AGOA elegíveis
O Crescimento Africano e Oportunidade (AGOA) é uma Lei do Comércio dos Estados Unidos, promulgada
em 18 de Maio de 2000 como Direito Público 106 do 200º Congresso. AGOA desde então tem sido
renovado para 2025. A legislação aumenta significativamente o acesso ao mercado para os EUA para
qualificar os países da África subsaariana (SSA). Qualificação para as preferências da AGOA é baseado
em um conjunto de condições que figuram na legislação AGOA. Para se qualificar e permanecer elegível
para o AGOA, cada país deve estar trabalhando para melhorar seu estado de direito, os direitos humanos
eo respeito pelas normas laborais fundamentais.
Países em ordem de classificação com base na taxa de penetração da internet que cumprem a maioria
dos critérios incluem: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

28Nigéria

Quênia
África do Sul
Tanzânia
Uganda
Etiópia
Gana
Senegal
Zâmbia
Cote d'Ivoire
Camarões
Moçambique
Benin
Ruanda
Madagáscar
Malavi
Guiné

Esta combinação oferece 288.665.971 (64% do total da África Subsaariana) usuários de internet, com 17
dos 30 elegível para o AGOA e cerca de 75-100 milhões de assinantes de smartphones únicas.
Com base nos desafios logísticos e alcançar prevemos o seguinte roteiro para a implantação de infraestrutura nas principais áreas de países da África, na ordem seguinte cobrindo os países e principais
centros listados acima: 1.
2.
3.
4.

28

região da África Austral;
região da África Oriental;
região da África Oriente; e
região da África Ocidental.

Imagem cortesia de https://za.pinterest.com/pin/67272588160691566/?lp=true
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Vamos criar uma marca reconhecível e distinta ao redor do mercado, bem como a moeda digital Nuclus
dinheiro ou NUCLUM (NLM) que permite que ele seja aceito da mesma forma como moeda do país e
pagamentos móveis.
Vamos expandir marketing para lugares tradicionais e que têm sido negligenciadas. Através de
sensibilização da comunidade focada, presença física e marketing viral, vamos acessar principais negócios
e milhões de pessoas que têm acesso à internet, smartphones e que anteriormente foram excluídos da
economia digital.

“... 7 dos 10 mais rápido crescimento populações de internet no mundo estão na África”
GLOBAL DIGITAL PANORAMA 2017 - fatos e números, Cabo Fundação Digital, março de 2017

Modelo de receita
Nosso modelo se concentra em ser uma plataforma para fornecedores vender produtos a granel a preços
de atacado para pequenas ou médias empresas em todo o mundo, que, em seguida, revendê-los para um
lucro em seus mercados domésticos compreende um número de fluxos de receita aproximada em
criptografia e fiat moedas, que incluem, mas não pode ser limitada ao seguinte: •
•

•
•
•
•

ou seja, a renda transação fixa as taxas de transação que são mais baixos do que as taxas atuais
de gateway de pagamento e comerciantes juntos
renda assinatura mensal taxas de assinatura mensal em camadas ou seja atraentes distribuídos
de forma justa entre os diferentes participantes, favorecendo a micro ou nível de fornecedor de
negócios, mas inferior também nos níveis macro
quantidades Coleção macia ou seja, renda penalidade gerados conforme automatizado carta
demanda emissão
ou seja, a renda de publicidade direcionada a publicidade online, bem como espaço de marketing
sobre o projeto gerado on-line
Chumbo Generator ou ie de renda Originator geração de leads qualificados para o ecossistema
parceiros
/ Export da Cadeia de Abastecimento ie Trade Finance, reembolsos de IVA e serviços de logística
de importação

Tokenomics
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FIGURA 8: DISTRIBUIÇÃO DE TOKEN E FUNDOS DE ALOCAÇÃO

Pré-ICO
•

•
•
•
•
•
•

Nós estaremos lançando nosso crowdsale pré-ICO, onde os participantes lista branca será
oferecido para comprar Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) a um preço com desconto na
Plataforma MPV.
10% dos símbolos para venda aos participantes listados brancas com bônus e recompensas
100.000.000 fichas disponíveis
1,0 NLM = 0,0056 USD29.
Cap macio é 1500 ETH com um Cap duro em 2500 fichas de valor ETH vendidos.
Mínimo,-in é de 12.000 NLM.
Inicia Q3 201830.

ICO
•
•
•
•
•
•

40% dos símbolos para venda com bônus e recompensas
400.000.000 fichas disponíveis
1,0 NLM = 0,0224 USD31.
Nosso objetivo é aumentar a ETH 22.000.
Mínimo,-in 12.000 NLM.
Agendada Q4 201814.

Bônus e Recompensa
•
•

5-10% de tokens para venda com bônus e recompensas
50.000.000 fichas

Equipe
•

10-15% de fichas para a equipa

29

Mid outubro de 2018 os preços.
Vamos monitorar as condições de mercado e ajustar as datas de lançamento da venda token.
31Vamos acompanhar os comércios. ajustes de preços pode estar eminente. Mais detalhes sobre
generosidade e recompensas mais perto da venda token.
30
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•

150.000.000 fichas

Reserva para Platform
•
•

30% das fichas em direção como e quando os usuários se inscrever para o sistema como
recompensas e para a troca
300.000.000 fichas

utilização de token
Fichas ou a moeda digital, Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM), com base em Ethereum Erc20 padrão
interoperável, faz parte integrante do modelo de plataforma e de negócios. Desde o início, os usuários
serão recompensados por se inscrever, liquidação de pagamentos, e até mesmo para compartilhar suas
informações pessoais ou de negócios. Bens e serviços também será fixado o preço em Nuclus Dinheiro e
moeda fiduciária oferecendo aos compradores e vendedores para o comércio nas moedas de sua escolha.
Nuclus dinheiro irá formar a espinha dorsal para a troca de peer-to-peer e facilitar as transferências entre
os determinantes macro e microeconômicas. Isto irá apresentar oportunidades adicionais para os serviços
financeiros, tais como micro-empréstimos e serviços de câmbio no nível da comunidade micro onde a
moeda fiat no país falharam devido a más condições económicas e hiperinflação, especialmente em países
da África Austral.
Nós também irá registrar com trocas menores, como Nebula e Lykke inicialmente até nós estabelecemos
um histórico de ter acesso às bolsas mais populares maiores, como Binance. Isto irá permitir que
detentores de moeda para o comércio NUCLUM como e quando bem entenderem. Além disso, propomos
um modelo baseado na confiança peer-to-peer de troca para transferir digital para a moeda do país.
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fundos de Alocação
Vamos alocar fundos para diversas atividades 32: •

•
•
•

45% dos recursos a serem alocados para a Plataforma Aprimoramentos e Desenvolvimento
Operações. As melhorias são alinhadas com as fases propostos de acordoNuclus Platform Mapa
Funcional (PFM) 2,0 (P.20) e Roteiro (p.23) seções.
30% dos fundos serão destinados para a criação de consciência e de começar as atividades de
acordo Marketing e Implantação secção (p.26)
15% dos fundos serão destinados para a se envolver com e garantir Legal & Regulatory
Compliance em um setor financeiro inexplorado e não-regulado.
10% dos fundos para apoiar administração de back-office e atividades organizacionais para
manter e sustentar o engajamento das partes interessadas e sucesso no sentido de atingir metas

33

“Nosso objetivo coletivo é trazer o acesso local e na comunidade fornecedores em rotas comerciais
proporcionando-lhes a relações estabelecidas e políticas destinadas a expandir seus negócios”
Marius van der Leek, Founder & CEO, nuclus.co

32
33

A atribuição de fundos pode ser ajustado e é distribuído para alcançar nossas metas
Imagem cortesia de NASA https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_35.html
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Nosso time
Estamos formando um time forte para construir a nossa marca e estabelecer uma plataforma de negócios
líder vantagem sobre a blockchain. Nosso objetivo é desenvolver uma plataforma inclusiva sustentável e
próspera e ampliar o alcance aos participantes antes não alcançados - estamos a economia digital da
próxima geração.
Marius van der Leek
B.Sc Comp Ciência [UP], M.Sc tecnologia de gestão [dos EUA], Diploma Administração de Empresas
[MUM], MBA [MUM]
Fundador e Chefe Executivo
Ele passou vários anos em serviços financeiros e telecomunicações na elaboração de estratégia digital,
enquadrando arquiteturas de sistemas complexos, e definindo sistema heterogêneo projeta realizar
negócios plataformas conducentes dentro de tempos econômicos difíceis e em constante mudança de
negócios e tecnologia paisagens. Marius é responsável e responsável para acelerar impulso no
desenvolvimento e execução da estratégia global de negócios, e para arquitetar e conduzir o rápido
desenvolvimento e comercialização do eco-sistema e plataforma. Para este fim alavancar inovador e
tecnologia de ponta, estabelecendo uma equipe de classe mundial, e alcançar metas da empresa durante
a gestão de relações com investidores.

Kenneth Onah
B.Tech [UNISA], Zend Certified Engineer (PHP), Proprietário Netcraft DevOps (Pty) Ltd
Levar Back-end Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Kenneth tinha sido focada na aplicação de tecnologia de código aberto e desenvolvimento de plataformas
de comércio eletrônico para várias startups. Seu papel é o desenvolvimento contínuo da citação existente
para o sistema de gestão de caixa para a apresentação conta, rastreamento, pagamento e cobrança. A
plataforma é uma arquitetura de negócios eco-sistema seguro, escalável e aberta e integrada com
sistemas de terceiros, tais como, sistemas de BulkSMS gateway de pagamento (PayPal, PayU, mygate et
ai)

Jandre Venter
National Diploma Design Criativo [CPUoT], Proprietário Agência Digital Freshmedia
Desenvolvimento de marca
Ao longo dos últimos 15 anos, Freshmedia auxilia consistentemente seus clientes a alcançar resultados
tangíveis através do uso eficaz de comunicação visual, a marca dinâmica, design de alta qualidade e
produção, e soluções comprovadas de marketing online. A contribuição de Jandre inclui estratégia de
comunicação, design conceito, campanhas de mídia digital, desenvolvimento de aplicativos web sob
medida ou gerenciamento de mídia social.
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Chris Ackermann
B.Com [dos EUA], MBA [USB]
CFO e Desenvolvimento de Negócios
Por quase 2 décadas Chris tem aperfeiçoou suas habilidades e mantido um foco vigilante sobre a gestão
financeira em empresas de topo em várias funções. Sua está a contribuir para o desenvolvimento da
estratégia, orientação incubação, otimização apoiado por modelagem, estruturação financeira, governança
e melhoria de processos. Ele também vai ser a posição para cima desenvolvimento de negócios para
assegurar marcos importantes são alcançados.

Stephan Maree
UX desenvolvedor
Stephan é apaixonado e fanático sobre a criação de experiências de usuário de front-end que está fora
deste mundo. Sua contribuição será para arquitetura web, front-end projeto detalhado, desenvolvimento,
implementação, UX realização, manutenção de plataformas e apoio. Seu foco principal e tarefa é orientar
a equipe para reformular o projeto e desenvolvimento da interface do usuário plataforma para definir um
novo padrão de classe mundial.

Gustav Harmse
Especialista em segurança
conhecimento especializado da segurança de TI Direito, normas, procedimentos e atos para mitigar riscos
e gerenciar vulnerabilidades para grandes organizações
Gustav ter sido em TI há mais de 24 anos, dos quais eu passei mais de 10 anos em Segurança da
Informação. Ele já trabalhou para grandes empresas internacionais, como BMW África do Sul e IBM
internacional.
Ele vai aplicar o seu amplo conhecimento de TI Direito, normas, procedimentos e Atos também hardware,
software e tecnologias de rede para fornecer uma poderosa combinação de análise, implementação e
suporte.

Reenen Malan
Hons B.Comm [US]
Import Export envio Advisor
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Reenen tinha construído seu envio e de negócios de frete ao longo dos últimos 20 anos, Ele tem vasta
experiência em e contribuirá para a racionalização e incorporando princípios de transitários, agentes de
carga, companhias de navegação, ar - Mar - Terra - Rio - Transportadores Ferroviários, Logística ,
Corretores Cargo Services e Alfândegas e Impostos.

Dr Anthon Botha
Pr.Sci.Nat, Pr.Phys [US]
Futurista e Advisor
papéis acadêmicos do Dr. Botha incluído sendo a tempo parcial professor extraordinário no Departamento
de Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Pretória (UP), bem como professor convidado
em Gestão de Tecnologia e Inovação para pós-graduação estudantes do Departamento de Ciência da
Computação , ACIMA. Ele é atualmente um professor a tempo parcial sênior e pesquisador da Escola
Superior de Gestão de Tecnologia e professor convidado do Programa de Gestão Sênior do Instituto
Gordon for Business de (GIBS). Ele é um físico profissional registrado no Instituto de Física (SAIP) Sul
Africano e um cientista natural registrada no Conselho Sul-Africano para as profissões científicas naturais
(SACNASP).
Ele tem realizado inúmeros projetos de planejamento estratégico e estudos de mercado e de viabilidade
para a investigação, a inovação, reestruturação e re-posicionamento nas áreas de tecnologias de
informação e comunicação, empresa de pequeno porte apoio ao arranque, negócios e serviços financeiros
e empresas de alta tecnologia.

Daryl Naidoo
Estratégico Social Media e Blockchain Advisor
Daryl faz parte da nova geração internet. Ao longo da última década e mais, ele tem vindo a apostar na
compreensão das necessidades do cliente que varia infraestrutura de TI, Conectividade, soluções de
software e rede, Blockchain consultivo e muito mais. Daryl vai trazer sua experiência em Marketing
Estratégico, Crypto Consultor e de captação de clientes para a equipe como nós crescer e chegar a novos
tipos de investidores.

Jimmie Mwangi
BCom (Hons) Infomatics [UNISA], Mcom IS [UJ]
A digitalização Advisor
Jimmie é um experiente Senior Business Systems Analyst, especialista em TI, Corporate Mudança
praticante. experimentado Gerente de Projetos com experiência cross-indústria e um estudante da
aplicação de tecnologia inovadora e digitalização de empresas África.
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Riaan Mastenbroek
Licenciatura Civil Eng [UT]
Riaan dirige sua própria empresa de TI e é um MCP qualificado (Microsoft Certified Professional) e
Engenheiro Civil Estrutural, que tem mais de 15 anos em profundidade experiência em desenvolvimento
de software usando a pilha completa do Windows da Microsoft e tecnologias web que incluem experiência
em diversas tecnologias de banco de dados e bibliotecas de script.

Disclaimer e Riscos
Riscos associados com o uso de novas tecnologias
Nuclus dinheiro ou NUCLUM fichas (NLM) são uma tecnologia nova e relativamente não testado. Além
dos riscos mencionados neste documento, há também riscos imprevistos adicionais associados com este
produto. Estes riscos podem manifestar-se em várias formas de risco para além daqueles especificados
aqui.
Mais ainda, sobre a plataforma, o código escrito é uma expressão de uma intenção alinhado a um conjunto
de objectivos e raramente é sem erros. Nós não podemos garantir o resultado e objetivos declarados são
realizáveis sem risco e perda potencial. Nós no entanto esforçar para mitigar e minimizar os riscos através
de um processo regido de testes constante e rigorosa como por melhores práticas para padrões de
gerenciamento de ciclo de engenharia de software e sistemas de vida de desenvolvimento e
procedimentos operacionais.
No geral, incluindo o negócio, podemos também não prevê a extensão da aprovação e aceitação do uso
da tecnologia e infra-estrutura de barramento todo o cuidado dado e tomado para minimizar e eliminar os
riscos potenciais e reais e melhorar e aumentar a aceitação global da tecnologia . Além disso, os prazos
para a comercialização e para a escala e crescimento são baseados em estimativas, pois há muitos fatores
que podem interferir com a melhor das intenções. Nenhuma parte deste documento pode ser interpretado
de forma a ser completamente precisos e, portanto, não pode ser usado como base, em parte ou no todo
ou para fins argumentativos de recurso em resultando circunstâncias infelizes e desfavoráveis.
O autor (s), qualquer um dos membros da equipe e partes associadas não pode ser responsabilizada por
qualquer perda que ocorre direta ou indiretamente como resultado de sua participação nas atividades
como estipulado anteriormente. A participação é totalmente e inteiramente a seu exclusivo critério e
partidos fazem por sua conta e risco.

Riscos associados com a Ethereum Blockchain
Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) será emitido no blockchain Ethereum. Portanto, qualquer avaria ou
mau funcionamento do protocolo Ethereum pode levar à rede de comércio de Dinheiro Nuclus fragmentado
ou NUCLUM fichas (NLM).

Nuclus de dinheiro ou NUCLUM (NLM) não são valores mobiliários nem um
investimento
O Usuário reconhece, entende e concorda que Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) não são valores
mobiliários e não são registrados com qualquer entidade governamental como uma garantia, e não deve
ser considerado como tal. O Usuário reconhece, entende e concorda que a posse de Nuclus dinheiro ou
NUCLUM (NLM) não concede ao usuário o direito de receber lucros, renda ou outros pagamentos ou
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devoluções produzidos a partir da aquisição, detenção, gestão ou eliminação dos, o exercício da , a
redenção do, ou do termo de qualquer direito, interesse, título ou benefício na Nuclus ICO ou Platform
Nuclus ou qualquer outra propriedade Nuclus, todo ou em parte. Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) não
representam uma participação na plataforma Nuclus, Nuclus.co ou AnyABEX (Pty) Ltd ou qualquer outra
entidade.
Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) fichas não são legalmente investimentos vinculativo. No caso de
circunstâncias imprevistas, os objectivos enunciados neste documento podem ser alterados. Apesar do
fato de que temos a intenção de chegar a todos os objetivos descritos neste documento, todas as pessoas
e partes envolvidas na compra de Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) fichas o fazem por sua conta e
risco.

Não há garantias de valorização
Não há garantia de que Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) será comercializável em qualquer bolsa. Não
há nenhuma garantia do valor do Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) fichas ou se esse valor vai mudar
ao longo do tempo. acontecimentos imprevistos, eventos em que os desenvolvedores não têm controle,
ou circunstâncias de força maior pode fazer com que o valor de Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) para
ser extremamente volátil.
Os usuários que compram ou ganham Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) reconhece e declara que eles
não estão adquirindo tais Dinheiro Nuclus ou NUCLUM (NLM) com uma expectativa de lucro ou renda. Os
usuários que compram ou ganham Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) também reconhece e declara que
não pode haver nenhuma troca ou comerciante que aceita Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM) em troca
de bens, serviços, dinheiro ou outros cryptocurrencies.
Como valores e aquisições de cryptocurrencies e moedas alternativas futuras não pode ser garantido, é
recomendável que cada participante considerar todos os riscos, como descrito nestes documentos e
aqueles associados à participação na OIC ou utilizando a Plataforma Digital Nuclus.

A incerteza regulatória e Governança Legal e Compliance
tecnologias Blockchain estão sujeitas à supervisão e controle por vários órgãos reguladores. Nuclus.co
pode cair sob uma ou mais pedido ou ação de sua parte, incluindo mas não limitado a restrições impostas
ao uso ou posse de tokens digitais, como Nuclus dinheiro ou NUCLUM (NLM), possivelmente limitando a
funcionalidade ou recompra de Nuclus Dinheiro ou NUCLUM (NLM) fichas no futuro.
Continuaremos a investir em conhecimento jurídico e conformidade adequada para garantir a Plataforma
Digital Nuclus cumprir as regras e regulamentos de uma Oferta Coin inicial regulamentares vigentes no
pré-ICO e ICO-estágios.
Este documento é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta ou uma chamada para vender
ações ou títulos na plataforma Nuclus, ou de quaisquer outras empresas relacionadas ou associadas.

“A inclusão financeira é um pré-requisito para a inclusão econômica”
Revolução Blockchain, Resolvendo o paradoxo prosperidade: inclusão econômica e empreendedorismo, D Tapscott e A
Tapscott, Portfolio Penguin, 2016
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