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1. Maksimum bir Menkul Kıymetler tokeni Teklifi (STO) fonlama limitiniz var mı??
-Maksimum STO finansman sınırı yoktur. Sadece balinaların pazarı etkileyebileceği bir durum
yaratmadığım endişesi var.
2. Fonların doğru kullanılması ve bizim paramızla kaçmamanız için ne gibi önlemler alınıyor?
- Elimde büyük meblağlarda yatırım olması şirket gelişimi için harika ama aynı zamanda önemli
bir yük ve risk. Projemiz, fonların uygun şekilde yönetilmesini sağlamak ve her türlü hırsızlık /
kötüye kullanma olasılığını en aza indirmek veya ideal olarak silmek için 3. taraf bağımsız
yöneticiler / güvenler / hesap yöneticileriyle birlikte çalışacaktır. Tüm muhasebe kamuya
açıklanacak ve rutin olarak güncellenecektir.
3. % 0,1 ödeme işlem ücretiniz ve% 5,5 prim finansman ücretiniz belirlenmiş mi yoksa gelecekte
bunları değiştirecek misiniz?
Ücretler değiştirilemez. Şirketin büyümesini ve bakımını karşılamak için ayarlanabilirler.
4. Bu kadar küçük ücretler almak için bir platform oluşturabileceğinizi nereden biliyorsunuz?
Bu teknoloji şu anda mevcuttur ve günlük olarak kullanılmaktadır.
5. Kripto para neden gerekli? Neden sadece normal itibari para birimi kullanıp projeyi
yürütmüyorsunuz?
OKGlobal kripto parası, sınırlı bir miktardır ve birçok finansal endüstrinin geleneksel ekonomik
modelini bozmayı amaçlayan, benzeri görülmemiş bir demokratikleştirilmiş para yönetimi ve
hizmet platformu içinde çalıştığı için gereklidir. OkGlobal Coin SWITCH tarafından düzeltilen
birçok sorundan biri olarak ele aldığımız itibari para birimi olduğu için fiat para birimi
kullanılamıyor. kripto para, fiat para birimi ile ilgili birçok soruna bir çözümdür.
6. İlgilenen kişilerin sizinle yüz yüze görüşüp soru cevap alabilmesi için halka açık toplantılar
olacak mı?
-Evet. Zaman ilerledikçe halka açık toplantılar düzenleyeceğim ve şirketin ilerlemesini ve
operasyonlarını halka açık bir şekilde görebilmek için internete videolar yükleyeceğim.
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7. Güvenlik modeli nedir? Param bilgisayar korsanlığından nasıl korunacak?
Güvenlik modeline henüz karar verilmedi. Açıkçası, kriptocoin halka açık bir defter olacak ve bu
nedenle ödeme ve hizmet ağındaki çok sayıda katılımcı merkez / düğüm tarafından
doğrulanacak, ancak daha fazla dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı önlemleri alınmalıdır. Bu,
devam eden bir görev olacak ve gerektiği gibi gelişecektir.
8. Ya fiyat birçok ICO'nun yaptığı gibi fırlarsa, işlem değeri bir gecede% 1000'in üzerine çıkarsa
makul bir kaybetme değerini nasıl koruyabilirsiniz? Yenilgi değeri varsayımsal olarak gerçek
ticaret değerinin% 1'i olabilir, değil mi?
Evet, bu mümkün. Başlangıçta fiyatlarda dalgalanma olacağından şüpheleniyorum, ancak şirket
güvenilir bir kar ve hizmet geçmişi gösterdiği için zamanla azalacaktır. Spekülasyon ve fırlayan
fiyatları herhangi bir pazarda kontrol etmek zordur ve bu nedenle zorluklar, eğer problemlerse,
kendilerini gösterdikçe yönetilmelidir. Birincil hedef, kaybedilen değeri her geçen yıl artarak
tutmak olacaktır.
9. Kim benim olacak? Neden benim olacaklar? Kazandıkları ücretler nereden gelecek?
kripto paralar önceden çıkarılmıştır. Madencilik söz konusu değildir. 3. taraf düğümler,
ücretlerin bir yüzdesini almak için SWITCH ödeme işleme programını çalıştıracaktır. 3. taraf
ödeme, güvenlik ve doğrulama işlemcileri, işlenen işlem hacminden para kazanacaktır. Bunlar
işlem başına ödenir. Daha hızlı "düğümler", işleme isteklerini daha erken alacak ve ödeme işlemi
tamamlandıktan sonra kârda paylaşılacaktır. Hala 3. taraf düğümlerinin doğrulanmasına ve
taranmasına veya ödeme işleme platformunun doğrulama için halka açık olup olmadığına karar
veriyorum, böylece herkes ödemeleri yürütme ve doğrulama yoluyla kâr elde edebilir. Bir
kombinasyon olabilir. Güvenlik, hız ve işlevselliğe bağlı olacaktır. Daha fazla danışmadan sonra
ve altyapı inşa edildikçe karar vereceğim.
10. Ne tür likit likit varlıklar tutulacak? Likit varlıkların değer taşımasını sağlamak için ne
yapılacak?
-Nakit, altın ve gümüş gibi değerli metaller, mavi çip stokları, garantili sigortalı tahviller vb. Bu,
deneyimli riskten kaçınan yatırım yöneticilerinin süregelen bir yönetimi olacaktır.
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11. Şirketin katlanması durumunda likit varlıkların mevcut olacağına ve alacaklıların varlıklardan
ilk dibini almayacağına dair ne tür güvenceler var?
- Varsa herhangi bir önemi olan alacaklı olmamalıdır. Birincil genel giderler ve yatırım
maliyetleri, rutin teknoloji donanım satın alımları / yükseltmelerinin yanı sıra çalışan ücretleri ve
kira bedelidir. OKGlobal coin SWITCH'in sahip olduğu alacaklılar, coin sahipleri / katılımcılarıdır.
kripto para sahipleri, minimum mağlubiyet / çöküş değerlerinin günlük olarak ayarlanan değerini
izleyebilecekler.
12. Tüccarlar için sistemin diğer kriptolara göre faydası nedir?
İtibari para birimine anında dönüştürme mümkün olacak ve fonlar hemen veya ertesi gün
kullanılabilir olacak. Ayrıca, işlemler saniyeler içinde gerçekleşir ve ücretler, kartla ödeme işlemi
için mevcut piyasa oranlarından çok daha düşüktür. OKGlobal coin ayrıca garantili bir minimum
çökme değerine sahiptir ve bu değer, fiat para birimini tutarken enflasyon nedeniyle düşen satın
alma gücünü dengelemek için sürekli olarak yükselmelidir.
13. Para yönetimi bankacılık düzenlemelerine uygun mu?
- Kaçınılmaz olarak devlet kripto para birimini düzenleyecek. Halihazırda bir dizi kanun
uygulanmıştır. Tüketicileri korumak için önlemlerin alınmasını sağlamak ve hükümet pastadan
paylarını almalarını sağlamak isteyeceği için muhtemelen daha fazla düzenleme gereklidir.
OKGlobal coin SWITCH, gerektiğinde hükümet düzenlemelerine uymak ve dahil olan tüm
taraflara faydalı olmak için şeffaf bir şekilde çalışacaktır. Bu, OKGlobal kripto parasının her
ülkede sunulmayacağı anlamına gelebilir, ancak bu sorunlar ortaya çıktıkça ele alınmalıdır.
14. Kredi kartı işlemcileri, hizmetlerinin bir parçası olarak güven sağlar. OK Global, tüccarlara ve
tüketicilere bu güveni nasıl sağlayacak?
-Bu, bir performans geçmişi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Üçüncü taraflarca denetlenen ve
doğrulanan ve diğer makul şeffaf önlemler alınabilecek garantili bir minimum kayıp / çöküş
değeri alınacaktır. Ayrıca, halk tarafından erişilebilen personele sahip fiziksel tuğla ve harç
konumlarının OKGlobal Coin SWITCH'in güvenliğine ve katılımcıların bizimle olan fonlarına güven
oluşturmaya yardımcı olması gerektiğine inanıyorum.
15. Halihazırda kredi kartı olan tüketiciler, kart kullanımlarında kolaylık yaşarken, kolaylık çipli
kartlar ve temassız ödemelerle artmaktadır. OK Global ile ödeme yapmak bu ödeme
yöntemlerine kıyasla nasıl olacak?
-Ödemeler kartla veya telefon uygulamasıyla yapılabilir ve mevcut elektronik ödeme
yöntemlerinden daha fazla olmasa da aynı derecede uygun olmalıdır.
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16. Milyar $ 'lık ödeme işleme düzeyinde çalışırken hangi altyapı maliyetleri vardır?
-Bu kripto para birimi küresel ödeme süreci hala büyüme aşamasında. Artık ödeme göndermek
mümkündür ve altyapı internet üzerinden iletişim kuran bir bilgisayar ağı tarafından
desteklenmektedir. İlgili dış ticari tarafların ortadan kaldırılması nedeniyle ödeme işlemleri için
altyapı maliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Kendi benzersiz platformlarında çalışan kripto
para birimi ödeme ve borsaları bugün A'dan Z'ye 500.000 $ 'dan daha düşük maliyetlerle
oluşturulabilir, ancak OKGlobal para SWITCH yeniden yatırım ve anında ödeme hizmeti için
gerekli gereksinimlere sahip değiller. Bu nedenle, OKGlobal coin SWITCH'in dönüştürücü ve
benzersiz taleplerini karşılamak için bir platform inşa edilmelidir.

17. "Gecikme ücretleri hesaplamaya dahil edilmez, ancak önemli olduğu düşünülmelidir
ek gelir kaynağı. "
IGecikme ücretleri önemli bir gelir kaynağıysa neden hesaplamalara dahil edilmiyor?
- Gecikme ücretlerini speküle etmek zordur çünkü farklı sigorta türleri farklı miktarlarda gecikme
ücretleri iade eder. Ayrıca, getiri (kar) oranlarını hesaplarken biraz muhafazakar olmayı tercih
ederim.

18. Rakipler kimler ve rakip yoksa neden olmasın?

-Bugün itibariyle rakip yok. Blok zinciri teknolojisinin kullanımıyla tüm katılımcılara fayda
sağlamayı amaçlayan demokratikleştirilmiş eşi görülmemiş iş / hizmet modeli devrim
niteliğindedir ve para yönetimi ve finansmanı için yüksek ücretler almaktan yararlanan birçok
geleneksel sektörü bozacaktır. Bu konseptin neden mevcut olmadığını bilmiyorum. Sadece
nedenleri hakkında spekülasyon yapabiliriz. Gerçek dünyadaki ekonomik sorunlar söz konusu
olduğunda, kripto dünyasında yer alan birçok insanın deneyimi veya eksikliğiyle ilgili olabilir.
Belki de endişeleri çok daha teknik bir seviyededir, oysa ben daha temel bir temelde düzeltilmesi
gereken sorunları görüyorum. Bunu, çoğu kripto öncüsünün entelektüel hava kuvvetleri
olmasıyla karşılaştırıyorum, oysa ben bir piyade adamıyım. Yerde problemler görüyorum, hava
kuvvetleri bulutlarda bir şeyler görüyor. Yine, bu bir spekülasyondur.
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19. Hükümetler Okglobal Paralarını ve varlıklarını kapatabilir veya bunlara el koyabilir mi?
OkGlobal Coin topluluğu, SWITCH ve MY IDENTITY tarafından desteklenen “Money Project”,
paylaşılan merkezi olmayan küresel blok zinciri ve otonom organizasyon yapısı nedeniyle teorik
olarak kapatılamaz veya el konulamaz. İnternetin tamamını kapatmak bile, soğuk depolama
merkezi olmayan blok zinciri bilgilerini silemez. Ancak, hükümetler mülklere el koyabilir ve /
veya faaliyeti sınırlayabilir. Bu nedenle, projenin, OkGlobal Coin topluluğu tarafından
tanımlanan her küresel katılımcının haklarını koruma becerisine sahip, gerçekten
demokratikleştirilmiş, özerk yaşama duyarlı bir organizasyon olmasını sağlamalıyız. Dijital
belirteçler, OkGlobal Coin topluluk tanımlarında tanımlanan haksız el koyma durumlarında
doğrulanmış hesap sahiplerine yeniden verilebilir.
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