Platform Layanan dan Pembayaran Instan
OkGlobal Coin , MY IDENTITY & SWITCH
- "TheMoney Project (Proyek Keuangan)"
Mematuhi U.S. SEC Regulasi D 506(b) & Regulasi S Kategori 1 SECURITIES TOKEN OFFERING(USA) , Singapore
MAS mematuhi Sekuritas luar negeri

Platform jasa dan pembayaran instan untuk menyelesaikan masalah dunia nyata
terkait mahalnya biaya, waktu rekonsil akun yang lambat, nilai yang volatil dan
kurangnya nilai intrinsik trading.

“Solusi blockchain untuk mata uang pada umumnya dan keterbatasan dan resiko investasi."
Han S. Kim March, 2019 (diedit November 28, 2020)

*Menjamin nilai dasar peningkatan minimum (laba minimum) dari laba yang diinvestasikan
kembali dari platform jasa/pembayaran/keuangan/investasi jika perusahaan/koin koleps.
*Meningkatkan dan mempercepat transfer mata uang dan mengurangi biaya transaksi menjadi
lebih murah sehingga bermanfaat bagi semua pengguna.
*Mempertahankan atau meningkatkan daya beli dari tahun ke tahun dengan melampaui atau
minimal mengikuti inflasi.
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Apa itu platform layanan dan pembayaran instan OKGlobal Coin SWITCH?
DSiRUPSI DAN MENGAMBIL ALIH PERBANKAN – KEUANGAN – BURSA – MEMPROSES PEMBAYARAN - REMITANSI

OKGlobal Coin SWITCH bertujuan untuk menjadi masa depan pembayaran global dan manajemen mata
uang pribadi. Cryptocoin yang berhubungan dengan pembayaran instan dan platform layanan komunitas
yang unik dengan meningkatkan nilai koin intrinsik berdasarkan investasi ulang (reinvestment)
keuntungan dari pemrosesan pembayaran, pembiayaan asuransi, pertukaran mata uang dan
kepemilikan/valuasi investasi lainnya ke dalam coin ledger (buku besar koin). Untuk memberi arah
peraturan sekuritas yang tidak pasti dan memastikan kepatuhan penuh (full compliance), OKGlobal Coin,
SWITCH (framework/perangkat lunak yang mendasari untuk transfer dan verifikasi pembayaran) dan MY
IDENTITY harus bisa beradaptasi terus sesuai dengan apa yang diperlukan perubahan teknologi dan
kebutuhan, memisahkan entitas koperatif dengan layanan yang ditawarkan kepada anggota komunitas
yang berpartisipasi setuju untuk menggunakan SWITCH sebagai platform pembayaran dan layanan dengan
OkGlobal Coins sebagai pengganti mata uang fiat tradisional. MY IDENTITY Coin (MYID) adalah token
utilitas yang digunakan untuk menandai blok kriptografi (cryptographic block) dengan kode identifikasi
pemilik yang unik. OKGlobal Coin adalah cryptocoin standar yang akan beroperasi pada blockchain
uniknya sendiri. Saat ini token TRC21 dari tomochain dan akan bermigrasi ke blockchainnya sendiri
sebelum peluncuran pengujian beta untuk platform pembayaran instan SWITCH.

Tidak seperti mata uang kripto (cryptocurrency) lainnya dengan nilai trading
(perdagangan)/pembelian berdasarkan spekulasi dari penggunaan teoritis atau bahkan nyata,
OKGlobal Coin memiliki peningkatan *forfeit cash value dan digunakan dalam pembelian harian rutin
dan layanan keuangan. OKGlobal Coin dilindungi dari kehilangan semua nilai tidak seperti
cryptocurrency lainnya dan memecahkan masalah dunia nyata sambil membalikkan industri
perbankan dan keuangan tradisional dengan berbagi keuntungan dengan setiap peserta dan
memungkinkan partisipasi otonom yang demokratis ke dalam operasi OKGlobal Coin.

* Forfeit cash value (nilai tunai yang hilang) adalah dasar dari nilai jaminan koin jika terjadi aksi jual koin di market
(pasar) spekulasi/trading. Nilai tunai yang hilang harus berupa nilai yang terus meningkat yang didukung oleh
keuntungan dan kepemilikan investasi dari perusahaan OKGlobal SWITCH. Koin akan memiliki spekulasi nilai
trading/pembelian dan dasar kehilangan nilai tunai jika terjadi kehancuran pasar total. (TETHER, berupa USDT)

Bank dan lembaga keuangan telah meminjamkan dan berinvestasi menggunakan uang orang lain dan
kemudian menyalurkan keuntungannya itu kepada beberapa orang terpilih tetapi dengan manfaat
teknologi blockchain dan OKGlobal coin SWITCH, keuntungan akan dikembalikan kepada anggota yang
berpartisipasi yang memegang OKGlobal Coin karena itu milik mereka. uang yang digunakan untuk
menghasilkan keuntungan.
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OKGlobal Coin & SWITCH adalah transisi dan/atau tambahan untuk lembaga manajemen mata uang
tradisional menuju ekonomi global baru yang bergerak maju dengan memanfaatkan teknologi
blockchain..










Mengurangi atau bahkan dapat menghapus biaya
Konversi ke mata uang fiat instan tersedia untuk mencegah kemungkinan hilangnya nilai karena volatilitas
pasar
Rekonsiliasi pembayaran instan
Tidak ada lagi devaluasi mata uang
Memiliki nilai yang meningkat secara intrinsik yang didukung oleh investasi, keuntungan, dan valuasi
Penggunaan sederhana yang tak dibebani untuk pembelian secara global.
Partisipan memiliki kendali langsung tiap hari atas pengelolaan dana dan perusahaan.
Dana dan perusahaan tidak dikelola secara keseluruhan oleh atau atas nama klien.
Kontribusi partisipan disimpan terpisah, dan keuntungan/pendapatan tidak dikumpulkan tapi dialokasikan
kepada partisipan tergantung pada bagaimana partisipan mengalokasikan penggunaan dana. Dana dapat
disimpan dalam bentuk tunai/fiat di akun mereka tanpa aktivitas.

Jadwal untuk pengujian beta pemrosesan pembayaran SWITCH butuh waktu 1 tahun sejak tanggal
peluncuran pendanaan Tahap 1. Peluncuran pembiayaan premi asuransi adalah 1 sampai 1,5 tahun
atau lebih cepat dari akhir pendanaan Tahap 1. Persetujuan regulasi dan lisensi yang tepat untuk
waktu pembiayaan premi adalah sekitar satu tahun. Cabang bursa mata uang yang terletak di dalam
atau di sekitar bandara internasional bergantung pada aliran investasi. Tujuannya adalah agar kantor
bursa mata uang OKGlobal beroperasi sebelum akhir 2021, hub trading uang P2P langsung akan
beroperasi sebelum akhir 2020.
Kantor bursa mata uang akan berlokasi di dalam atau di sekitar terminal bandara internasional. Kantor-kantor ini akan
mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam memasarkan OKGlobal Coin untuk segera diadopsi secara internasional.
Bursa mata uang tanpa biaya akan ditawarkan untuk semua pemegang akun OkGlobal Coin. Akun OkGlobal Coin dapat
langsung dibuka dalam beberapa menit di kantor bursa karena semua turis internasional akan memiliki dokumen yang
diperlukan. Aplikasi hp layanan SWITCH akan diinstall dan kartu pembayaran akses akun Okglobal Coin (mirip dengan
kartu debit) akan diterbitkan di tempat.

Brick & mortar (gedung) cabang manajemen mata uang OkGlobal akan menyusul setelah kantor bursa mata
uang bandara dibuka dan layanan pemrosesan pembayaran telah diuji. Cabang manajemen mata uang
Switch akan digunakan untuk setoran mata uang sederhana, penarikan, pembayaran tagihan otomatis,
pembiayaan asuransi, penukaran mata uang, dll. Tidak ada biaya cerukan (overdraft) atau biaya
pemeliharaan akun. Akun tidak boleh diizinkan untuk masuk ke status cerukan (overdraft).
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Apa masalah yang diselesaikan OKGlobal Coin & SWITCH dan bagaimana keuntungan koin tersebut?

Biaya pemrosesan merchant card yang tinggi & waktu rekonsiliasi akun yang lama

Masalah 1.1Triliunan dolar ditransfer setiap tahun melalui pembayaran kartu dari pelanggan ke
pedagang dan biayanya biasanya sekitar 1 sampai 3% dari jumlah yang dibebankan dan termasuk
biaya per transaksi antara 0,05-0.25 sen. Banyak bisnis dengan keuntungan bulanan hanya beberapa
persen, dengan asumsi mereka sudah mendapatkan untungnya. Konsumen sering sekali dikenakan
biaya tambahan dan/atau memerlukan pembelian minimum.

SOLUSI: OKGlobal tidak ada biaya per transaksi dan hanya dibebankan 0,1%. 1/10 sampai 1/30 dari
persentase saat ini dengan NOL per biaya transaksi berpotensi menyelamatkan konsumen AS dan
bisnis miliaran per tahun dari biaya.

Masalah 1.2 Dana tidak disetorkan/direkonsiliasi ke akun pedagang selama beberapa hari atau lebih, sehingga
dana tertahan yang dapat digunakan untuk biaya operasional reguler. Misalnya, restoran yang perlu membayar
gaji atau membeli lebih banyak persediaan untuk dijual kepada pelanggan harus menunggu sampai perusahaan
pemroses kartu mengirimkan dana ke rekening bank restoran tersebut..

SOLUSI: " Dana tersedia secara instan dalam bentuk OKGlobal coin atau fiat lokal ke akun
pedagang."

Masalah 1.3 Pedagang (merchant) diharuskan untuk menyewa atau membeli peralatan
pemrosesan kartu dan memiliki saluran telepon khusus untuk mesin tersebut. Seringkali
pebisnis memiliki setengah lusin mesin untuk mengakomodasi setiap bentuk pembayaran
kartu..

SOLUSI: " OKGlobal tidak perlu peralatan, tidak ada biaya minimum bulanan. Pembayaran akan
langsung diproses melalui aplikasi hp gratis partisipan melalui platform SWITCH."

OKGlobal Coin menghilangkan SEMUA masalah pemrosesan kartu merchant.
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Yang tradisional biayanya tinggi dan langkah-langkah pemrosesan kartunya lambat:
Bunga 1,5-3% ditambah 0,10-0,25 sen per transaksi, 2-3 hari untuk rekonsil akun pedagang
(merchant). Waktu rekonsil akun lebih lama selama akhir pekan dan hari libur.

1. Pembelian ( hi t u ng a n de t i k )

2. Batching/Menumpuk (tiap hari)
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3. Pendanaan (2 sampai 3 hari kerja, akan lebih lama jika akhir pekan atau hari libur)

*Diagram digunakan untuk tujuan pengajaran, terima kasih Chargebacks911 *

“Solusi platform pembayaran instan SWITCH”
Langkah 1 Konsumen ----> Langkah 2 SWITCH--------> Langkah 3 Pedagang

(Langkah 2 SWITCH memproses melalui node dan hub tidak butuh verifikasi atau pemrosesan tambahan apapun. Hub
adalah komputer pemrosesan dan penyimpanan pusat yang terletak di lokasi layanan SWITCH. Node adalah partisipan
dari luar independen yang bekerja secara kooperatif untuk verifikasi, pemrosesan, keamanan, dll… )
Biaya 0,1% dan NOL per biaya transaksi, pembayaran dan ketersediaan akun pedagang (merchant) instan.
Keuntungan setelah biaya operasional diinvestasikan ke dalam OKGlobal Coin.
Penggunaan OKGlobal coin (blockchain ledger) dan SWITCH mengurangi atau mengeliminasi banyak alur informasi
tradisional dan verifikasi yang diperlukan untuk pembayaran elektronik hingga proses instan 3 langkah yang mudah.
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*** Penghasilan dan contoh distribusi:
$ 1 miliar diproses per hari X 0,001% (biaya platform) = $ 1 juta/hari dalam biaya platform
pemrosesan pembayaran
$ 1 juta X 365 hari = $ 365 juta total positif bersih tahunan
$365 juta = 50% ($182,5 juta) diinvestasikan kembali ke kepemilikan OKGlobal coin untuk
meningkatkan nilai intrinsik tahunan. 25% ($91,25 juta) tersedia untuk platform pemrosesan
Pembayaran dan dukung OKGlobal untuk operasi perusahaan. Sisa 25% ($91,25 juta)
didistribusikan ke node untuk yang berpartisipasi dalam platform pemrosesan pembayaran.
Node adalah individu pribadi yang menggunakan perangkat keras komputasi mereka sendiri yang
menjalankan SWITCH untuk membantu verifikasi ledger akun, peningkatan keamanan untuk
mencegah penipuan, pemrosesan pembayaran, dan mencegah terjadinya kesalahan dalam
pembayaran.
Teknologi dasar untuk platform pembayaran sudah tersedia (Coinbase, Binance, Bitstamp, dll.) Tetapi kami butuh untuk
membuat ketersediaan dana instan dan menginvestasikan kembali keuntungan dari operasi. Oleh karena itu, saya tidak
meramalkan adanya masalah yang tidak dapat dilewati dalam membuat platform OKGlobal yang unik, tapi kami harus
mengarahkan bagaimana akun individu dan seluruh model partisipasi disusun untuk memenuhi yang diharapkan dan
mematuhi ketentuan peraturan yang tiba-tiba dari berbagai pemerintah. Pada akhirnya, platform yang ideal harus
mandiri dan mengatur dirinya sendiri dengan partisipasi pemungutan suara dari pemegang koin ke dalam manajemen dan
operasi, sehingga menjadi tangguh/dapat beradaptasi dengan intervensi pemerintah untuk mengamankan penggunaan
OKGlobal Coin yang sedang berlangsung dan tujuannya sebagai mata uang global idealnya untuk mengurangi dan
menghapus masalah inflasi yang disebabkan pemerintah dari pencetakan uang yang berlebihan.

Masalah lainnya adalah pengaturan (setup) yang tepat dari seluruh infrastruktur OKGlobal SWITCH dan bagaimana dana
dialokasikan untuk menerima profit yang optimal. Pembuatan platform adalah masalah sekunder dibandingkan dengan
pengaturan (setup) infrastruktur. Tim yang berpengetahuan dan berpengalaman luas dari berbagai industri harus
dikumpulkan untuk membangun infrastruktur dan bekerja secara kreatif untuk mengantisipasi dan mengatasi rintangan.
Kita sedang berada di puncak ekonomi global baru yang belum dipetakan dan oleh karena itu kreativitas dan antisipasi
untuk memerangi masalah unik akan menjadi suatu kebutuhan.
Partisipan dalam jumlah besar dapat menyebarkan pengembalian sehingga penting untuk mengadaptasi model investasi untuk
mengakomodasi tingkat adopsi yang melebihi difusi pengembalian minimum ke jumlah inflasi historis 4% untuk AS. Pembiayaan premi asuransi
dapat membantu mempertahankan tujuan pengembalian minimum dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembiayaan di awal
hingga platform pembayaran instan dapat memperoleh adopsi yang cukup dan kemudian secara cerdas disesuaikan berdasarkan kinerja dan
jumlah partisipan untuk melebihi pengembalian pembiayaan asuransi. Kantor bursa mata uang juga akan menghasilkan biaya pertukaran dan
dapat berfungsi sebagai hub untuk pengendalian pembiayaan premi asuransi dan pengelolaan platform pembayaran instan SWITCH.
Sepertinya jumlah investor perlu dibatasi karena pengembaliannya terbatas berdasarkan kinerja platform
pembayaran dan pembiayaan serta keuntungan lain dari kepemilikan dan layanan. Semakin banyak uang yang tidak
diedarkan untuk menghasilkan pengembalian akan menghasilkan difusi keuntungan terbatas yang lebih tinggi yang
dapat mengurangi pengembalian di bawah tingkat inflasi tahunan. Ini dapat diperbaiki sebagian atau seluruhnya
dengan menggunakan persentase dana yang lebih tinggi untuk pembiayaan asuransi, yang dijamin akan memenuhi
tingkat inflasi tahunan minimum.
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Trading OkGlobal Coin di bursa, atau koin mitra afiliasi apa pun yang terhubung dengan bursa yang
volatilitasnya terkait langsung/sistemik dengan bitcoin tidak sejalan dengan tujuan OkGlobal coin.
Tujuan dari OkGlobal Coin adalah untuk menyediakan alternatif mata uang fiat yang dapat diandalkan
yang memecahkan masalah mata uang fiat dan penyebab spekulasi bagi orang-orang yang
mengandalkan mata uang perdagangan untuk layanan dan/atau produk. Masalah ini membutuhkan
penelitian dan nasihat lebih lanjut. Kami akan melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaik
partisipan kami dan keseluruhan proyek.

Pembiayaan Premi Asuransi
1.4 Pembiayaan untuk polis asuransi adalah salah satu bentuk investasi teraman yang ada.
Perusahaan asuransi seringkali meminta polis dibayar penuh. Banyak orang memilih untuk
membiayai premi selama satu tahun dengan angsuran yang dibayarkan kembali kepada
perusahaan pembiayaan yang membayar perusahaan asuransi total premi dimuka. Polis asuransi
hanya bisa dibatalkan dan dana dikembalikan secara prorata kembali ke perusahaan pembiayaan
jika terasuransi tidak membayar pinjaman. Uang muka biasanya 25-30% dan perusahaan
pembiayaan meminjamkan sisanya kepada terasuransi. Jumlah pinjaman dikirim langsung ke
operator asuransi terasuransi.
SOLUSI: Keuntungan OKGlobal dengan menawarkan tarif pembiayaan terendah di negara dan
mengumpulkan biaya keterlambatan.

*** Contoh penghasilan & distribusi dari pembiayaan premi asuransi:
Jangka waktu 1 tahun
$1 miliar dibiayai dengan 5,5% selama 1 tahun = $55 juta laba dari pendapatan keuangan
** Biaya keterlambatan tidak termasuk dalam penghitungan tetapi harus dianggap sebagai sumber pendapatan tambahan yang signifikan.
Total laba tahunan konservatif (tanpa keterlambatan/biaya manajemen) = 5,5% atau $55 juta yang diinvestasikan
kembali dalam kepemilikan OKGlobal coin, dikurangi biaya operasi, untuk meningkatkan nilai koin intrinsik. Biaya operasi
tidak diketahui dan harus dievaluasi sebelum menetapkan beban bunga keuangan.
(Industri keuangan premi asuransi AS diperkirakan bernilai antara $30- $50 miliar per tahun berdasarkan
perhitungan industri online yang ada saat ini. Perhitungan akan bervariasi tergantung pada penambahan
jalur pribadi ke pembiayaan jalur komersial.)

Currency Exchange and transfer/remittance
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1.5 Pertukaran mata uang global dan remitansi adalah industri bernilai miliaran dolar sebagai
akibat dari batasan dan masalah mata uang fiat pemerintah. Biayanya mahal dan turis internasional
memiliki sedikit atau tidak punya pilihan selain membayar biaya untuk memiliki mata uang fiat dari
negara tujuan mereka.

SOLUSI: Tidak ada biaya penukaran mata uang untuk pemegang akun SWITCH dan di bawah harga pasar untuk non-pemegang
akun.

*** Contoh Penghasilan & Distribusi:
Saya tidak melihat kantor pertukaran mata uang/layanan sebagai sumber keuntungan yang signifikan, jika ada, untuk OKGlobal
coin SWITCH. Sebaliknya, saya menganggapnya sebagai lokasi untuk melayani partisipan yang ada di komunitas OKGlobal Coin,
bersama dengan menambahkan partisipan baru dan berfungsi sebagai hub pegawai untuk platform dan manajemen keuangan.
Rencana awal saya adalah menempatkan lokasi layanan ini di dalam atau di dekat terminal bandara internasional. Turis akan
memiliki semua dokumen yang diperlukan dan akan termotivasi untuk berpartisipasi karena kami akan menawarkan penukaran
mata uang gratis tanpa biaya sebagai peserta aktif. Kantor-kantor ini akan didukung dari platform pembayaran dan
pengembalian pembiayaan premi asuransi. Saya curiga akan ada sedikit pendapatan yang masuk dari biaya pertukaran mata
uang.

“Opsi dan strategi investasi lebih lanjut akan dikelola secara aktif oleh tim veteran investasi konservatif DENGAN
partisipasi pemegang koin. SWITCH akan menjaga persentase kepemilikan investasi konservatif untuk mendukung
nilai tunai OKGlobal coin kehilangan nilai tunai dan idealnya membantu dalam peningkatan nilai intrinsiknya.”

OkGlobal Coin, DAO- struktur akun pemegang koin protokol pembayaran instan
2.1 Mata uang yang disetorkan dan dicatat dalam fiat atau crypto di akun buku besar (ledger) OkGlobal akan dapat
diakses secara online atau di kantor cabang. Pilihan pembayaran fiat atau OkGlobal coin dibuat oleh pengirim. Jika fiat
dipilih untuk pembayaran, maka konversi instan menjadi OkGlobal Coin dilakukan untuk transmisi pembayaran.
Perubahan dari OkGlobal Coin ke fiat atau tetap OkGlobal Coin di tujuan akhir adalah preferensi penerima. Jika tidak
ada fiat yang tersedia di akun pengirim, maka akun crypto ditap dan dikirim ke akun penerima .
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2.2 Proses pembayaran: Aplikasi HP memindai QR code penerima dan meminta jumlah transmisi.
SWITCH kemudian meminta pembayaran fiat atau crypto dan nomor tiket. Nomor tiket adalah
nomor yang dikeluarkan oleh pedagang (merchant) atau SWIFT sesuai dengan jumlah yang harus
dibayar setiap konsumen. SWITCH kemudian meminta konfirmasi untuk mengirim dana. Dana
langsung dikirim ke penerima dan pengirim menerima tanda terima konfirmasi untuk diberikan
kepada penerima. Penerima kemudian menerima dana secara instan dan konfirmasi dikirim
melalui aplikasi hp atau akses SWITCH online. SWITCH dapat mencetak tanda terima untuk kedua
belah pihak jika perlu, dengan mencatat QR code pengirim, tanggal, waktu, jumlah, dan nomor
tiket.
Node protokol pembayaran yang terhubung ke jaringan
blockchain untuk hashing, pemrosesan pembayaran,
pencegahan pengeluaran ganda (double spending),
pencatatan buku besar (ledger), keamanan dan pencegahan
gangguan. Node mendapatkan koin berdasarkan nilai
layanan untuk setiap node. Nilai akan didasarkan pada
volume pemrosesan yang terkait dengan kecepatan
transaksi.

Pendanaan & ICO
3.1 Layanan dan platform pembayaran OkGlobal Coin SWITC, karena kompleksitas dan model bisnisnya yang
mendisrupsi akan memerlukan jumlah retensi minimum yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan peraturan
dan lisensi yang tepat dari negara tuan rumahnya. Selain itu, untuk menjamin eksposur kerugian maksimum bagi
pemegang token awal, 35% dari jumlah pendanaan akan dikunci dan dialokasikan untuk pembiayaan premi asuransi di
masa depan yang harus memastikan bahwa partisipan awal mengambil 65% risiko investasi yang dibatasi dalam kasus
kegagalan proyek. OkGlobal Coin SWITCH Pte Ltd, OkGlobal Coin LLC, dan SWITCH Instant Payments LLC adalah
perusahaan independen terpisah yang terdaftar dan dilisensikan di Singapura dan AS yang akan bekerja sama untuk
misi proyek bersama ini. Sasaran pendanaan untuk pendanaan Tahap 1 di Singapura adalah $5.000.000 dolar
Singapura. $3,25 juta dialokasikan untuk staf, pengkodean (coding)/pembangunan platform dan biaya
awal/operasional umum. $1,75 juta dikunci untuk pembiayaan premi asuransi.
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Singapura adalah salah satu negara yang paling bebas secara ekonomi/mudah berbisnis di dunia dan oleh karena itu
telah menjadi pusat perdagangan, teknologi dan keuangan yang progresif yang menarik banyak bakat terbaik dunia
dan memimpin komunitas global dalam adopsi mata uang kripto (cryptocurrency) awal. Selain itu, zona waktu dan
lokasi yang berlawanan di kawasan ini, dalam kaitannya dengan AS, akan memungkinkan pengembangan proyek 24
jam dan akses ke kumpulan coder, pemasar, manajer berbakat internasional, dll. Kehadiran banyak perusahaan
internasional top di Singapura dapat memfasilitasi adopsi dan implementasi OKGlobal Coin & SWITCH.
Jika target pendanaan Tahap 1 sebesar $ 5.000.000 kami tidak terpeuhi, pendanaan dan sumber investasi lain
akan dicari atau saya akan mengalokasikan jumlah yang tersedia di tempat yang kelihatannya bagus. Sementara
itu, saya akan terus membangun tim pengembangan dan mengerjakan versi beta yang dapat diuji dari platform
pembayaran instan SWITCH. OkGlobal Coin dan Switch Instant Payments Limited Liability Company Artikel
Organisasi diajukan dan disetujui pada tanggal 15 Juni 2018 & 26 Juni 2018 oleh Sekretaris Negara Wyoming.
Formasi yang diajukan tidak mengharuskan negara koin dan platform berdomisili di U.S.A.

3.2 OKGlobal coin (sekuritas), OKGUS & OKGSG saat ini merupakan token TRC21 tomochain dengan
total suplai gabungan 100.000.000.000. 50 miliar OkGlobal Coin LLC USA (OKGUS) dan 50 miliar
OkGlobal Coin Pte Ltd, Singapura (OKGSG). 60% token akan dialokasikan untuk investor/pendanaan
dan 40% sisanya akan disediakan untuk tim pengembangan dan pendiri. Block tomochain digunakan
karena kecepatan transaksi yang cepat dan biaya nominal per transmisi/verifikasi. Semua OkGlobal
coin harus bermigrasi ke blockchain uniknya sendiri karena fungsi tomochain yang terbatas dan
untuk memenuhi misi proyek kami dari organisasi otonom demokratisasi yang independen.
Tomochain dapat disimpan sebagai penyambung (relayer) keamanan sekunder atau apa pun yang
dianggap sesuai oleh proyek kami.

3.3 SWITCH coin (stabil), SWCH saat ini adalah token trc21 di tomo blockchain dengan total volume 100
miliar koin. Koin stabil SWITCH ditargetkan untuk pedagang (merchant) dan konsumen yang ingin menghindari
volatilitas harga. Setiap koin stabil SWITCH didukung 100% oleh cadangan koin stabil SWITCH untuk
memastikan transferabilitas 1: 1 ke mata uang fiat dikurangi biaya blockchain dan platform jika berlaku. Saat
OkGlobal Coin matang dan volatilitas harga dengan OkGlobal Coin menjadi menurun, kami memperkirakan
pengurangan dan pada akhirnya kemungkinan penghapusan total koin stabil SWITCH.

3.4 MY IDENTITY coin (utilitas), MYID, adalah koin utilitas yang digunakan untuk penandaan/identifikasi blockchain
dengan kode identifikasi pemilik unik. Tujuan menandai blockchain dengan coding MYID coin adalah untuk
mengurangi dan meniadakan ancaman kehilangan, pencurian, atau penyitaan yang tidak adil. Ada total volume 100
miliar MY IDENTITY Coin ethereum (erc20). Blockchain ethereum erc20 digunakan untuk membuat Koin MYID untuk
kemudahan akses ke berbagai platform pendanaan dan perdagangan. MY IDENTITY Coin akan bermigrasi ke blok
uniknya sendiri karena keterbatasan fungsionalitas dari blockchain ethereum.

** Ada rencana lain yang saya miliki untuk "The Money Project", OKGlobal coin SWITCH, yang tidak akan saya
komunikasikan dalam whitepaper ini tetapi akan dirilis saat proyek berlangsung.**
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PESAN DAN LATAR BELAKAN PENDIRI (FOUNDER)

Nama saya Han Kim. Seperti kebanyakan orang, saya telah melihat perkembangan dan adopsi
mata uang kripto (cryptocurrency) yang bergejolak. Saya khawatir dengan masa depan teknologi
baru ini karena saya tidak melihat banyak kegunaan praktis selain sebagai buku besar/sistem
akuntansi yang ditanamkan dengan nilai spekulasi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa nilai digital
terdesentralisasi berspekulasi kurang masuk akal daripada mata uang fiat pemerintah. Karena
kekurangan mata uang fiat dan manfaat korektif dari teknologi blockchain, ekonomi global masa
depan perlu dihadirkan, meskipun tidak mau, oleh mereka yang tanpa disadari telah menjadi
katalisator untuk revolusi blockchain.
Teknologi Blockchain sekarang sudah matang dan berkembang menjadi lebih dari sistem buku besar
bersama (shared ledger system) dan diterapkan ke berbagai bidang seperti kepemilikan data, layanan
hiburan, dan verifikasi produk untuk beberapa nama. Tapi bahkan dengan kemajuan dan kematangan
teknologi blockchain, setelah saya perhatikan masih ada masalah penggunaan sehari-hari yang tidak
ditangani dan volatilitas sehingga total nilai finansial berkurang masih menjadi masalah. Saat itulah
saya memanfaatkan pengalaman saya sendiri dan mempertimbangkan apa yang dapat saya lakukan
untuk memperbaiki masalah dengan teknologi ini. Bagaimana saya bisa menghemat uang?
Bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya tidak
kehilangan semua investasi saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk membuat segalanya lebih
mudah dan lebih baik? Itulah pertanyaan saya dan pertanyaan kebanyakan orang tentang uang. Oleh
karena itu, OKGlobal Coin & SWITCH adalah solusi saya untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut. Kami
akan menggabungkan teknologi blockchain dengan platform pembayaran instan SWITCH untuk
penggunaan sehari-hari yang sederhana, yang memiliki manfaat langsung instan untuk semua
partisipannya. Jalurnya telah dirinci dalam ringkasan proyek ini. Tim pengembangan saya akan
dibangun ketika saya menemukan orang yang paling mampu untuk memastikan proyek ini berhasil
diselesaikan. Terima kasih atas waktu Anda dan untuk semua partisipan, selamat datang di OKGlobal
Coin SWITCH Pte Ltd (Singapura) dan OkGlobal Coin Switch Instant Payments LLC (AS).
Ini adalah “Proyek Uang (The Money Project)”, memanfaatkan berbagai layanan, platform, teknologi
agar komunitas global dapat kembali menggunakan uang daripada mata uang fiat. Solusi atas masalah
yang dibuat oleh pemerintah dengan mata uang fiat yang tidak memiliki nilai intrinsik dan kehilangan
nilainya dari tahun ke tahun. 1000-an mata uang fiat telah dibuat sepanjang sejarah dengan 100%
tingkat kegagalan. OkGlobal Coin bertujuan untuk menjadi organisasi otonom demokratis yang
mengatur dirinya sendiri melalui partisipasi dan hak suara dari para partisipan nya. Komunitas
OkGlobal Coin akan beroperasi di dalam dan membuat suatu aturan, dan ketentuan untuk kepentingan
para partisipan nya. OkGlobal Coin dan SWITCH adalah perusahaan kooperatif terpisah yang
berpartisipasi dalam proyek bersama yang disebut "The Money Project".
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F.A.Q. (Pertanyaan yang sering Ditanyakan)
1.
Apakah ada batas maksimum pendanaan Penawaran Token Sekuritas (Securities Token
Offering/STO) awal?
- Tidak ada batas maksimum pendanaan STO. Hanya ada yang harus diperhatikan bahwa saya tidak menciptakan
situasi di mana whales dapat mempengaruhi pasar.

2.
Tindakan pencegahan apa yang dilakukan agar dana yang dikumpulkan digunakan dengan
benar dan Anda tidak membawa kabur uang kami?
-Memiliki sejumlah investasi besar yang dapat saya gunakan segera, bagus untuk pengembangan
perusahaan tapi juga merupakan beban dan risiko yang signifikan. Proyek kami akan bekerja
dengan manajer/perwalian/administrator akun pihak ketiga yang independen untuk memastikan
bahwa dana dikelola dengan baik dan meminimalkan atau idealnya tidak ada kemungkinan
pencurian/penyalahgunaan. Semua perhitungan akan dipublikasikan dan diperbarui secara rutin.
3.
Apakah biaya pemrosesan pembayaran 0,1% dan biaya keuangan premi 5,5% ditetapkan atau
akankah Anda mengubahnya di masa mendatang?
- Biaya tidak ditetapkan begitu saja. Biaya dapat disesuaikan untuk memenuhi pertumbuhan dan pemeliharaan
perusahaan.
4.

Bagaimana Anda tahu bahwa Anda dapat membuat platform untuk mengenakan biaya

sekecil itu?
Teknologi semacam itu saat ini sudah ada dan digunakan setiap hari.
5.
Mengapa cryptocoin diperlukan? Mengapa tidak menggunakan mata uang fiat
biasa dan menjalankan proyeknya?
Cryptocoin OKGlobal diperlukan karena jumlahnya terbatas dan beroperasi dalam manajemen mata uang dan
platform layanan demokratisasi yang belum pernah ada sebelumnya yang bertujuan untuk menggebrak model
ekonomi tradisional di banyak industri keuangan. Mata uang fiat tidak dapat digunakan karena ini adalah mata uang
fiat yang kami tangani sebagai salah satu dari banyak masalah yang diperbaiki oleh OkGlobal Coin SWITCH.
Cryptocurrency adalah solusi untuk banyak masalah yang ada pada mata uang fiat.

6.
Apakah akan ada pertemuan publik sehingga orang yang tertarik dapat bertemu langsung dengan
Anda dan mengadakan Tanya Jawab?
- Iya ada. Saya akan mengatur pertemuan publik seiring berjalannya waktu dan mengunggah video ke internet untuk dilihat publik
tentang kemajuan dan operasi perusahaan.
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7.

Apa model keamanannya? Bagaimana uang saya dilindungi dari peretasan (hack)?

Model keamanan belum diputuskan. Sudah jelas, cryptocoin akan menjadi buku besar publik (public ledger) dan oleh
karena itu akan diverifikasi oleh banyak hub/node yang berpartisipasi dalam jaringan pembayaran dan layanan, tetapi
tindakan pencegahan anti penipuan dan peretasan lebih lanjut harus dilakukan. Ini akan menjadi tugas yang
berkelanjutan dan berkembang sesuai kebutuhan.

8.
What if the price skyrockets like many ICO’s have done, how can you maintain a
reasonable forfeit value if the trading value jumps up over 1000% overnight? The forfeit value
can hypothetically be 1% of the actual trading value if that occurs, right?

Yes, that is possible. I suspect there will be volatility in prices in the beginning but will ease
over time as the company shows a reliable profit and service history. Speculation and rocketing
prices are difficult to control in any market and thus must be managed as the challenges, if they
are problems, present themselves. The primary goal will be to keep the forfeit value increasing
year after year.

9.

Who will mine? Why will they mine? Where will the fees they earn come from?

The coins are pre-mined. There is no mining involved. 3rd party nodes will run SWITCH
payment processing program to receive a percentage of the fees. 3rd party payment, security
and verification processors will earn coins from their volume of transactions processed. These
are paid per transaction. Faster “nodes” will receive processing requests sooner and share in
profits after completion of payment processing. I am still deciding whether to have the 3rd
party nodes verified and screened or to have the payment processing platform open to the
public for verification so that anybody can get involved in receiving profits from running and
verifying payments. Could be a combination. It will depend on security, speed and
functionality. I will decide after further consultation and as infrastructure is built.

10.
What kind of hard liquid assets will be held? What will be done to ensure that the hard
liquid assets hold value?

-Cash, precious metals such as gold and silver, blue chip stocks, guaranteed insured bonds, etc.
This will be an ongoing management of experienced risk-averse investment managers.
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11.
Apa jaminan nya bahwa aset terlikuidasi jika perusahaan bangkrut, dan bahwa kreditor
tidak akan mendapatkan keuntungan pertama atas aset tersebut?
-Seharusnya tidak ada kreditor yang berarti, jika ada. Pengeluaran utama dan biaya investasi dalam menggaji dan
nenyewa karyawan serta dengan pembelian/peningkatan perangkat keras teknologi rutin. Kreditor yang dimiliki
OKGlobal coin SWITCH adalah pemegang/partisipan koinnya. Pemegang koin akan dapat memantau nilai harian
yang disesuaikan dari nilai kehilangan minimum mereka.

12.

Untuk pedagang (merchant), apa keunggulan sistem ini dibandingkan crypto lainnya?

Konversi langsung ke fiat akan tersedia dan dana akan segera tersedia atau hari berikutnya. Selain itu, transaksi terjadi dalam
hitungan detik dan biayanya jauh lebih murah daripada tarif pasar saat ini untuk pemrosesan pembayaran kartu. OKGlobal coin
juga memiliki jaminan nilai koleps minimum dan nilai itu harus naik terus menerus untuk mengimbangi penurunan daya beli
karena inflasi saat memegang mata uang fiat..

13.

Akankah pengelolaan mata uang sesuai dengan regulasi perbankan?

-Pemerintah mau tidak mau akan meregulasi mata uang crypto (cryptocurrency). Sejumlah undang-undang telah
dijalankan. Regulasi/peraturan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa ada tindakan pencegahan untuk
melindungi konsumen dan karena pemerintah ingin memastikan mereka mendapatkan bagiannya. OKGlobal coin SWITCH
akan beroperasi secara transparan untuk mematuhi peraturan pemerintah bila diperlukan dan bermanfaat bagi semua
pihak yang terlibat. Ini mungkin berarti bahwa OKGlobal coin tidak akan ditawarkan di setiap negara, tetapi masalah
tersebut harus ditangani saat muncul.

14.
Prosesor kartu kredit memberikan kepercayaan sebagai bagian dari layanan mereka. Bagaimana cara
OKGlobal untuk menumbuhkan kepercayaan pada pedagang (merchant) dan konsumen?
-Ini akan dicapai melalui kinerja. Nilai kehilangan/koleps minimum yang dijamin yang diaudit dan
diverifikasi melalui pihak ke-3, dan tindakan transparan apa pun yang lainnya dapat diambil akan
diambil. Selain itu, saya yakin memiliki lokasi gedung fisik dengan staf yang dapat diakses oleh publik
akan membantu menumbuhkan kepercayaan dalam keamanan OKGlobal Coin SWITCH dan dana
partisipan bersama kami.

15.
Konsumen yang sudah memiliki kartu kredit memiliki kemudahan ketika menggunakan kartu, dan kenyamanan
tersebut meningkat dengan kartu chip dan pembayaran tanpa sentuhan. Bagaimana pembayaran dengan OK Global
dibandingkan dengan metode pembayaran ini?
- Pembayaran dapat dilakukan dengan kartu atau melalui aplikasi hp dan harus senyaman
lebih dari metode pembayaran elektronik saat ini.
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16.
Biaya infrastruktur apa yang dibutuhksn untuk mengoperasikan tingkat pemrosesan
pembayaran $Miliar?
-Proses pembayaran global mata uang crypto (cryptocurrency) ini masih dalam masa pertumbuhan.
Pembayaran dapat dikirim sekarang dan infrastrukturnya didukung oleh jaringan komputer yang
terhubung internet. Biaya infrastruktur untuk pemrosesan pembayaran telah berkurang secara
signifikan karena eliminasi pihak komersial luar yang terlibat. Pembayaran dan pertukaran mata uang
crypto (Cryptocurrency) yang berjalan pada platform unik nya sendiri dapat dibangun sekarang juga
dari A sampai Z dengan biaya kurang dari $500.000 tapi mereka tidak punya persyaratan yang
diperlukan untuk investasi ulang OKGlobal coin SWITCH dan layanan pembayaran instan. Oleh karena
itu, sebuah platfrom harus dibangun untuk memenuhi tuntutan transformatif dan unik dari OKGlobal
coin SWITCH.

17.

" Biaya keterlambatan tidak termasuk dalam penghitungan tetapi, harus dianggap sebagai sumber pendapatan tambahan yang
signifikan."
Jika biaya keterlambatan merupakan sumber pendapatan yang signifikan, mengapa tidak dimasukkan dalam
perhitungan?

- Sulit untuk berspekulasi mengenai biaya keterlambatan karena lini asuransi yang berbeda mengembalikan jumlah biaya
keterlambatan yang berbeda pula. Selain itu, saya lebih suka sedikit konservatif saat menghitung tingkat pengembalian
(profit).

18.

Siapa kompetitor, dan jika tidak ada kompetitor, mengapa tidak ada?

-Tidak ada kompetitor sampai saat ini. Model bisnis/layanan demokratis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang
bertujuan untuk memberikan manfaat kepada semua partisipan melalui penggunaan teknologi blockchain adalah
revolusioner dan akan mendisrupsi banyak industri tradisional yang telah mendapat manfaat dari membebankan
biaya tinggi untuk pengelolaan mata uang dan pembiayaan. Saya tidak tahu mengapa konsep ini belum tersedia. Kami
hanya bisa berspekulasi untuk alasannya. Ini mungkin ada hubungannya dengan pengalaman, atau kekurangannya,
dari banyak orang yang terlibat di dunia crypto ketika datang ke masalah ekonomi dunia nyata. Mungkin
kekhawatiran mereka berada pada tingkat yang lebih teknis sedangkan saya melihat masalah harus diperbaiki secara
lebih fundamental. Saya membandingkannya dengan kebanyakan pionir crypto sebagai angkatan udara intelektual
sedangkan saya adalah seorang infanteri. Saya melihat masalah di darat sedangkan angkatan udara melihat sesuatu
di awan. Sekali lagi, ini spekulasi.
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19. Apakah pemerintah dapat menutup atau menyita Okglobal Coin dan asetnya?
"The Money Project" yang didukung oleh komunitas OkGlobal Coin, SWITCH dan MY IDENTITY secara teoritis tidak dapat
ditutup atau disita karena blockchain global terdesentralisasi bersama dan struktur organisasi otonom (autonomous
organization structure). Bahkan mematikan seluruh internet tidak dapat menghapus informasi blockchain terdesentralisasi
cloud storage. Namun, pemerintah dapat menyita properti dan/atau membatasi aktivitas. Oleh karena itu, kami harus
memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar merupakan organisasi responsif hidup mandiri yang demokratis dan
dipersenjatai dengan kemampuan untuk melindungi hak setiap partisipan global seperti yang didefinisikan oleh komunitas
OkGlobal Coin. Token digital dapat diterbitkan kembali ke pemegang akun terverifikasi jika terjadi penyitaan yang tidak adil
seperti yang didefinisikan oleh komunitas OkGlobal Coin.
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