Τι είναι το Hellenic Coin ;
Το Hellenic Coin είναι ένα
ψηφιακό νόμισμα(peer-to-peer)
το οποίο δίνει την δυνατότητα
ασφαλών και άμεσων
συναλλαγών με ελάχιστη
προμήθεια σε όλο τον κόσμο ,
σκοπεύοντας να γίνει αποδεκτό
ως μέσο συναλλαγής παγκοσμίως
!

Κύρια Σημεία
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Το Hellenic Coin έχει
την δικιά του ιδιωτική
Blockchain , η οποία το
κάνει το πιο έμπιστο
ψηφιακό νόμισμα για
την αγορά αγαθών και
υπηρεσιών
παγκοσμίως.
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Το Hellenic Coin
ιδρύθηκε το 2015.
Πρόκειται για ένα
πλήρως
αποκεντρωμένο
πρωτόκολλο peer-topeer , το οποίο είναι
ανεξάρτητο από
οποιονδήποτε έλεγχο
από την κυβέρνηση ή
την κεντρική τράπεζα.
Το Hellenic Coin είναι
ένα παγκόσμιο δίκτυο
πληρωμών που είναι
πλήρως
αποκεντρωμένο χωρίς
να ελέγχεται από καμία
κεντρική αρχή.
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Σκοπός του είναι να
αξιοποιήσει το
παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό
σύστημα
προσφέροντας έτσι
κίνητρο σε
οποιονδήποτε
(επενδυτή,επιχειρηματί
α,καταναλωτή)
παγκοσμίως να
αποδέχεται το HNC ως
μέσο πληρωμής ,χωρίς
να φοβάται κάποιον
κυβερνητικό έλεγχο ,
μια πιθανή υποτίμηση
του νομίσματος ή τον
πληθωρισμό των fiat

Κύρια Σημεία
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Χρησιμοποιώντας
μία από τις πιο
προηγμένες
τεχνολογίες
blockchain, Scrypt
Hybrid Pos/PoW, το
Hellenic Coin
υποστηρίζει όλες τις
μορφές συναλλαγών
πληρωμής
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Με την σημαντική
υποστήριξη της
βιομηχανίας, τον όγκο
και την ρευστότητα
των συναλλαγών, το
Hellenic Coin θα γίνει
το τυπικό μέσο
συναλλαγής του
εμπορίου.
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Μπορείτε να
αποκτήσετε τα δικά
σας HNC σε
περισσότερα από 4
ανταλλακτήρια
ψηφιακών
νομισμάτων αυτήν
την στιγμή, τα
περισσότερα εκ’ των
οποίων
περιλαμβάνονται στα
10 κορυφαία του
είδους τους στην
λίστα της CMC.

Το Hellenic Coin θα
εισέλθει στην
πραγματική οικονομία
και όλοι θα μπορούν να
το χρησιμοποιούν με
ασφάλεια και ευκολία.
Επιπλέον, θα είναι
διαθέσιμο για Android
και IOS ένα
ηλεκτρονικό πορτοφόλι
για την αποθήκευση
των HNC.

Στόχος μας

Το Hellenic Coin
σκοπεύει να γίνεται
αποδεκτό από πολλές
Ελληνικές επιχειρήσεις
και σταδιακά
παγκοσμίως, έχοντας
έτσι εισαχθεί στην
πραγματική οικονομία
όπου θα έχει την ίδια
αξία, για τους
επενδυτές, με τα
νομίσματα fiat.

Το δίκτυό μας

Το Hellenic Coin
χρησιμοποιεί το δίκτυο της
Digital Ocean με
διακοσμιτές ( cloud
servers) από όλον τον
Cloud Firewalls (Τείχος Προστασίας)
κόσμο
Ασφαλίστε εύκολα την υποδομή σας και ορίστε εσείς ποιες

υπηρεσίες θα είναι ορατές σε όλα σας τα Droplets.
Private Networking ( Ιδιωτική Δικτύωση)
Ενεργοποίηση επικοινωνίας μέσω Droplets που βρίσκονται στην ίδια
βάση δεδομένων
Team management ( Διαχείρηση Ομάδας)
Προσκαλέστε μέλη της ομάδας για συνεργασία, εξασφαλείστε την
ασφάλεια σας μέσω της ταυτότητας 2 παραγόντων(2-Factor

Authenticator) και ελέγχετε τους πόρους σας με μία κεντρική χρέωση

Η ασφάλεια μας
Advanced DDoS Protection (Προχωρημένη DDoS
Ασφάλεια)
Μία παγκοσμίως, γρήγορη, κατανεμημένη και έξυπνη
προστασία από εξελιγμένες DDoS επιθέσεις

Το Cloudfare διασφαλίζει την αξιοπιστία των
εξωτερικών μας παροχών όπως ιστότοποι,API
και εφαρμογές

Αποδοχή πληρωμών μέσω
HNC και άμεση μετατροπή
Αποδεχτείτε πληρωμές μέσω
ψηφιακών νομισμάτων και
παραλάβετε άμεσα στο πορτοφόλι
σας Euro με 0% προμήθεια στην
συναλλαγή

Εγκατάσταση
Επιχειρήσεων
HNC terminal(Εφαρμογή Αποδοχής HNC)
Εγκατάσταση εφαρμογής αποδοχών

Ready To Use(Έτοιμο για χρήση)
Ξεκινήστε να δέχεστε πληρωμές με HNC

πληρωμής μέσω HNC στον
υπολογιστή ή το POS σας ή σε μία

συσκευή Android/IOS

Registration(Εγγραφή)

Verification(Ταυτοποίηση)

Confirmation(Επιβεβαίωση)

Εγγραφή στο σύστημα μας

Ταυτοποίηση των στοιχείων της

Άμεση επιβεβαίωση των στοιχείων

επιχείρησής σας

σας

Προσθέστε coins

Έναρξη αποδοχών πληρωμής με HNC στις
επιχειρήσεις
ΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ HNC
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Αποδεχτείτε HNC και
άμεσα παραλάβετε euro
στο πορτοφόλι σας με 0%
προμήθεια στην
συναλλαγή

Δημιουργία Αιτήματος
Πληρωμής

Στο κατάστημα & στην
ιστοσελίδας σας

Μπορείτε να στείλετε το

Στο κατάστημα ή αντίστοιχα

κοστολόγιο οποιαδήποτε

στην ιστοσελίδα σας , δείξτε το

στιγμή με το ποσό και την

QR Code της πληρωμής στον

υπηρεσία/προϊόν που θέλει να

πελάτη, μέσω της εφαρμογής

αγοράσει ο πελάτης.Ο

αποδοχών HNC(Terminal) από

πελάτης θα λαμβάνει ένα

την οθόνη του υπολογιστή ή

email από το οποίο θα

κινητού σας,και θα πληρώσει

πληρώνει απευθείας

με ασφάλεια

Μετατροπή σε EUR

Θα δέχεστε με ένα κλικ το
κεφάλαιό σας από HNC σε
EUR και θα μπορείτε να
κάνετε αίτημα ανάληψης των
euro στον τραπεζικό σας
λογαριασμό ή θα μπορείτε να
διατηρείτε και να αποθηκεύετε
τα HNC στο πορτοφόλι σας

Perpetual demand

Hellenic Coin
is planning to be
accepted by many
Greek merchants and
Γίνετε ο αγαπημένος
gradually
worldwide,
προορισμός
για τους
thus
entering αγορών
real
κάτοχουςwill
ψηφιακών
economy
have the
νομισμάτων
same
value to investors
as fiat money.

Online Πληρωμές
Οι πληρωμές μέσω
Blockchain κάνουν την
εμπειρία πληρωμών στο
διαδίκτυο απλή και βολική
για τους πελάτες σε
οποιαδήποτε συσκευή. Οι
πελάτες μπορούν να
πληρώσουν με «δύο
κινήσεις», χωρίς να
απαιτούνται προσωπικά
στοιχεία.

Αποδέχοντας

μία

πληρωμή

μέσω

Με πληρωμές μέσω Blockchain,

Blockchain
δεν υπάρχει κάποια απόρρητη

πληροφορία του πελάτη η οποία
μπορεί να συλλεχθεί και να

αποθηκευτεί, αλλά και καμία
κάρτα(χρεωστική/πιστωτική) να
χρεωθεί. Οι πελάτες απλά

στέλνουν τα ψηφιακά νομίσματα
(σαν το HNC) από τον
υπολογιστή ή το κινητό τους

κατευθείαν σε μία διεύθυνση
πληρωμής.

Αφού τα νομίσματα παραληφθούν, το terminal
μετατρέπει τα κρυπτονομίσματα στο νόμισμα που
προτιμάτε και προσθέτει το πλήρες ποσό της
πληρωμής στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Στην συνέχεια, τα χρήματα κατατίθενται στον
τραπεζικό λογαριασμό σας ή στο ψηφιακό σας
πορτοφόλι.
Μπορείτε να αποδέχεστε πληρωμές μέσω
Blockchain με διάφορους τρόπους.

Τρόπος Λειτουργίας
Τιμή
Το HNC terminal
εμφανίζει την τιμή που
οφείλει ο πελάτης στην
συσκευή POS του
επιχειρηματία

Πληρωμή
Ο πελάτης πληρώνει την
αξία του προϊόντος σε
μία σταθερή
συναλλαγματική ισοτιμία

Μετατροπή

Μεταφορά

Μετατροπή της
πληρωμής του πελάτη,
στο τοπικό σας νόμισμα

Το HNC terminal
ολοκληρώνει την
ανάληψη των χρημάτων
σας στον τραπεζικό σας
λογαριασμό σε 24 με 48
ώρες

Διαθέσιμες Συσκευές

Ευχαριστούμε

