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KHƯỚC TỪ 

 
Bản thảo sách trắng này chỉ dành cho mục đích thảo luận và đưa rathông tin. Thông tin trong 

sách trắng này có thể thay đổi. Không phần nào của tài liệu dự thảo này được ràng buộc về 

mặt pháp lý hoặc có hiệu lực thi hành. 

 

Không có sự đảm bảo nào về tính chính xác của hoặc các kết luận đã đạt được trong sách 

trắng này, và sách này được cung cấp “nguyên như ban đầu”. RentalCurrency (RENC) 

Hạn chế không thực hiện và từ chối rõ ràng tất cả các tuyên bố và bảo đảm, thể hiện, ngụ ý, 

theo luật định hoặc bằng bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với: 

(i) đảm bảo khả năng bán hàng, đưa ra cho một mục đích cụ thể, phù hợp, sử dụng, tiêu đề hoặc 
không xâm phạm; 

(ii) nội dung của bài báo trắng này không có lỗi; và 

(iii) nội dung như vậy sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba. 

 
RentalCurrency(RENC) Giới hạn và các chi nhánh của công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối 

với bất kỳ loại thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng, tham chiếu hoặc phụ thuộc vào sách trắng 

này hoặc bất kỳ nội dung nào có trong tài liệu này, ngay cả khi được thông báo về khả năng của 

thiệt hại đó. Trong mọi trường hợp, RentalCurrency (RENC) Giới hạn hoặc các chi nhánh của nó 

không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, khoản 

nợ, chi phí hoặc chi phí nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, hậu quả, đền bù, ngẫu nhiên, thực tế, 

gương mẫu, trừng phạt hoặc đặc biệt cho việc sử dụng, tham chiếu hoặc phụ thuộc vào sách 

trắng này hoặc bất kỳ nội dung nào có trong tài liệu này, bao gồm, không giới hạn, bất kỳ tổn thất 

kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, dữ liệu, sử dụng, thiện chí hoặc các tổn thất vô hình khác. 

 

Vui lòng không sao chép hoặc phổ biến bất kỳ phần nào của sách trăng này mà không có tuyên bố 

từ chối trách nhiệm này 
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Tổng quan  
Về mặt khái niệm, tiền tệ crypto (tiền tệ crypto là một định nghĩa không chính xác,nhưng trong tài liệu này được gọi là 

tiền tệ mã hóa) và công nghệ blockchian mang tính cách mạng. Tuy nhiên, nếu nó là một vấn đề, nó vẫn là một giai 

đoạn phát triển ban đầu. Nếu thị trường tiền tệ crypto trở nên phổ biến và phát triển  hơn trong tương lai, dự kiến có 

tiềm năng cho các dự án mới và tăng trưởng đặc biệt là trong thị trường dịch vụ cho thuê, mở rộng sự lựa chọn của 

người tiêu dùng cũng như thị trường giao dịch chung. Đây là một mục rất hấp dẫn cho các nhà khởi nghiệp và nhà đầu 

tư. 

Trong khi thị trường tiền tệ crypto vẫn chưa được hiểu rõ, nó đơn giản hóa các phương thức giao dịch phức tạp (như 

giải quyết các vấn đề bảo mật và phương thức xác thực), và phân phối các giao dịch và hợp đồng và phương thức 

thanh toán. Chúng tôi tin rằng việc sử dụng công nghệ mã hóa sẽ tăng lên. 

 

Theo đó, sự thành công của thị trường tiền tệ crypto dựa trên công nghệ blockchain phụ thuộc vào sự phổ biến do việc 

mở rộng cơ sở, đảm bảo tính chính xác, ổn định và thuận tiện của giao dịch. Khi xem xét giá trị thị trường này, nhu cầu 

về công nghệ blockchain phân quyền đã tạo ra một loại tiền tệ crypto cộng đồng có thể được sử dụng để tạo thuận lợi 

cho nhiều giao dịch trong thị trường dịch vụ cho thuê và cho phép chúng được sử dụng mọi lúc, mọi nơi. 

 
Đối với mục đích này, CoinCurrency (RENC) Coin là một nhóm cộng đồng nghiên cứu blockchain chuyên biệt đặt tại 

Seoul và Singapore, nhóm các nhà nghiên cứu phát triển dịch vụ cho thuê có thể cung cấp dịch vụ bằng cách cải thiện 

cuộc sống của người tiêu dùng, Chúng tôi đã phát triển một nền tảng để đáp ứng cần và liên tục nâng cấp để tạo ra 

một loại tiền đáng tin cậy mà mọi người đều có thể tin tưởng. Một nền tảng blockchain cơ bản dựa trên công nghệ 

blockchain ethereum, và chức năng hợp đồng thông minh về cơ bản được cấu hình để đảm bảo sự ổn định theo mô 

hình tiêu dùng và giao dịch của người tiêu dùng khác nhau và ngôn ngữ lập trình vững chắc. 

 

RENC có thể được lưu trữ, sử dụng và giao dịch thông qua một phân quyền, ví điện tử blockchian và dịch vụ trao đổi 

tiền tệ được mã hóa để nó có thể có tỷ giá hối đoái ổn định. RENC có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai chuyên nghiệp 

hoặc phi lợi nhuận để trích xuất và giao dịch tài sản của tiền tệ crypto RENC, để thúc đẩy tất cả các giao dịch dịch vụ 

cho thuê trên toàn thế giới. là phương tiện chính của thiết bị. 

 
Nền tảng RentalCurrency xây dựng và cung cấp một mạng lưới toàn cầu, phân quyền lợi ích chung cho tất cả 

người dùng, và đơn giản, bảo mật, tiết kiệm chi phí, tốc độ và độ tin cậy là chìa khóa. Để đạt được 
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mục tiêu này, Nền tảng tiền điện tử RENC mở tất cả các nguồn được sử dụng bởi bất kỳ ai quan tâm đến thị 

trường để duy trì một ví tiền an toàn, hệ thống trao đổi thống nhất và tỷ giá hối đoái ổn định từ thời điểm thiết kế. 

Xây dựng niềm tin vào các loại tiền tệ crypto RENC này là hết sức quan trọng. Thông qua các kế hoạch sau đây, 

chúng tôi muốn giải thích các tính năng cần thiết của hệ thống, bao gồm cấu trúc nền tảng và các quy tắc sử 

dụng. Chúng tôi cũng sẽ xem xét tương lai của nền tảng này và xem xét các tính năng và tính năng bổ sung 

được lên kế hoạch cũng như các lợi ích tiềm năng của công nghệ tiên tiến. 
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Cần cho RENC 
Dõi theo tầm nhìn ban đầu của Satoshi, Bitcoin yêu cầu nhiều người dùng. Tuy nhiên, mặc dù Bitcoin và các đồng tiền crypto lớn khác có 

khối lượng giao dịch lớn, việc sử dụng chúng phức tạp, cho phép người dùng và nhà khai thác dễ dàng tìm kiếm và tích hợp công nghệ mã 

hóa và tiền tệ. Theo hầu hết các ý kiến, đồng tiền bit và các loại tiền điện tử chính khác thường không ổn định và rủi ro. Kết quả là, nó không 

hấp dẫn đối với những người dùng cần giao dịch hàng ngày. 

 

Mặc dù công nghệ dây chuyền đen và tiền điện tử mới đã xuất hiện trong những năm gần đây nhưng chưa có gì được phổ biến rộng rãi. Ví 

dụ bao gồm hình ảnh tiêu cực, dự đoán bong bóng, gian lận và giao diện phức tạp. Ngoài ra, các cuộc tấn công mạng trên nền tảng trao đổi 

đã làm tăng thêm sự không chắc chắn đối với công nghệ mới này. 

 

Vì lý do gì, các nhà đầu tư lẻ và nhà cung cấp dịch vụ không chính thức áp dụng các phương thức giao dịch vì không chắc chắn về mất mát, 

biến động giá, các vấn đề pháp lý, vv trong quá trình trao đổi tiền điện tử. Ngoài việc thiếu các kỹ năng quản lý, tiếp thị và tài chính, sự không 

chắc chắn này là một lý do khiến các nhà phát triển và người dùng không thể thêm các khả năng cần thiết cho công nghệ tiền tệ được mã 

hóa hoặc mở rộng trên toàn cầu. 

 
Mặc dù tiền điện tử có tiềm năng được công nhận là một phương thức giao dịch toàn cầu, nó vẫn là vấn đề đáng quan 

tâm. Nhiều nhà đầu tư sử dụng tiền điện tử để kiếm lợi nhuận nhanh chóng, vì vậy giá dao động rộng rãi và khả năng 

tiếp cận với công chúng vẫn còn thấp, đòi hỏi giá tiền tệ ổn định. Kết quả là, có một dòng tiền điện tử ổn định sẽ cho 

phép người dùng và nhà đầu tưu lẻ hàng ngày được hưởng lợi từ blockchain và giảm tổn thất giá trị tiền tệ thay đổi 

nhanh chóng. 

 

Trong cuộc sống thực, mọi người mua, bán và giao tiếp các sản phẩm cần thiết. Nền tảng RentalCurrency (RENC) 

cung cấp một thị trường tích hợp cho cộng đồng, các nhà khai thác và người dùng để giao tiếp và kết nối. Nhà cung 

cấp dịch vụ và nhà điều hành có thể quảng cáo và mở rộng sản phẩm và dịch vụ của họ và cho phép người dùng dễ 

dàng tìm và mua các sản phẩm và dịch vụ mà họ muốn. 
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Mục đích 

RENC blockchain là một phương tiện có thể được chia sẻ với những người có nhu cầu khác nhau. Đi chung xe, 

Lái xe, Chia sẻ xe hơi, Chia sẻ xe đạp là một cách để cứu thế giới khỏi các vấn đề kinh tế và môi trường dựa 

trên sự đồng thuận chia sẻ. Mục đích là để đóng góp vào sự tăng trưởng lẫn nhau của nhân loại. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1, Sơ đồ ngữ cảnh của nền tảng dịch vụ RENC 

 
Nền tảng RENC mở rộng và thiết lập một dịch vụ chia sẻ xe hơi, tạo ra một mô hình trong nền kinh tế chia 

sẻ và đảm bảo rằng tất cả người tiêu dùng đều an toàn, không có rủi ro và minh chứng cho  giao dịch toàn 

diện, thanh toán P2P và giao dịch phân quyền nhanh và thuận tiện thông qua các hợp đồng thông minh. Nó 

là một nền tảng có hệ thống. 

 

RentalCurrency tìm cách giải quyết các vấn đề chính của tiền điện tử, bao gồm biến động giá cả, cung cấp 

đồng tiền ban đầu và hạn chế sử dụng tiền tệ thực tế tiền tệ crypto . 

 

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tạo ra một môi trường phân quyền để hợp lý hóa hàng triệu người 

dùng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có cấu trúc và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo các giao dịch thuận tiện hơn. 

Theo đó, công bằng để phát triển một hệ thống blockchain toàn cầu có thể giao dịch hàng hóa và dịch vụ, 

phân phối lợi nhuận và trao đổi các giá trị khác nhau của dịch vụ cho thuê thông qua công nghệ giao dịch 

thông minh riêng lẻ. 



Sách trắng RENC  

8 

 

 

Chúng tôi xem xét trên  nền tảng RENC có khả năng mở rộng để có thể tham gia thị trường an toàn, dễ tiếp cận và 

được sử dụng mà không có giới hạn về dịch vụ. Chúng tôi cũng nắm lấy những thay đổi trong kỷ nguyên kinh tế và 

tài chính mới để đảm bảo rằng nền tảng RENC sẽ tiếp tục là một hệ thống khả thi. 

 

Để sự phổ biến được  diễn ra, giá trị của tài sản đang được giao dịch phải ổn định và có thể dự đoán được. Nền tảng 

RENC được thiết kế với các khái niệm này trong tâm trí. RENC cũng cung cấp các giải pháp cho các vấn đề như 

biến động giá trong các loại tiền tệ hiện tại, số tiền không đủ trong cuộc sống hàng ngày, cung cấp đồng tiền cố định 

(theo yêu cầu), v.v.. 

 

Hình 2, Kiến trúc dịch vụ của RENC 

 
Các tài sản tài chính của nền tảng RENC là token = đồng tiền và tính ổn định của các tài sản này cung cấp bảo 

mật cho các nhà cung cấp dịch vụ và người dùng. Nền tảng của chúng tôi được trang bị cơ chế kiểm soát lạm 

phát và giảm phát tự động để đảm bảo sự ổn định về giá trong giao dịch thời gian thực. Với công nghệ này, các 

sản phẩm và dịch vụ sẽ có thể được phân phối không hạn chế và sẽ hoạt động như một loại tiền điện tử bằng 

cách loại bỏ sự bất ổn của hiện tại. 

 

Đồng tiền RENC là một tài sản dựa trên nhu cầu. Tuy nhiên, các đồng tiền được phân phối sẽ được điều chỉnh 

để phân phối công bằng và độc lập  cho cộng đồng. Nó tự làm chủ trong nền tảng RENC sẽ được tiếp cận với 

token , tiền tệ, đồng tiền , giao dịch , thanh toán, doanh thu từ tăng trưởng cung cấp, dịch vụ và như vậy. Nói 

cách khác, chúng tôi chú ý đến tất cả các hoạt động làm cho tiền điện tử trở nên hữu ích và sinh lợi hơn. 
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Nhóm RENC sẽ cố gắng hết sức để làm cho nền tảng trở nên phổ biến và phổ biến hơn. Nói cách khác,chúng tôi  
theo đuổi sự ổn định của tài sản và làm cho chúng thuận tiện hơn để sử dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp nền tảng cho 
thu nhập cố định dài hạn thay vì hoạt động hàng ngày "chi tiêu và tiêu thụ" và sẽ tuân theo các nguyên tắc cơ bản 
để định giá giá trị tài sản cho tất cả người dùng trên khắp thế giới. 

Hình 3, RENC Workflow,Công nghệ Block Chain theo luồng lưu lượng giao dịch của người tiêu dùng 
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Lợi ích của RENC 
Các token giá cả ổn định của RentalCurrency dựa trên Edereum (RENC) sẽ làm giảm sự không chắc chắn về giá biến 

động. Các thuật toán trên nền tảng RENC sẽ đảm bảo rằng RENC có sẵn trên toàn cầu thông qua lạm phát tự động 

hoặc điều chỉnh giảm phát. 

 

Điều này rất quan trọng bởi vì, trước tiên, khó khăn trong việc theo dõi tỷ giá hối đoái trong thời gian thực để kiểm tra 

khi nào và ở đâu người giữ token sử dụng tiền điện tử sẽ bị giảm. Điều này sẽ làm giảm đường cong học tập của 

người dùng và tăng khả năng tiếp cận của RENC. 

 

Nói cách khác, chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc phổ biến RENC với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và giao diện toàn diện 

với nhiều tính năng hữu ích để nhiều người dùng có thể tránh được sự lo lắng về các yếu tố dễ bay hơi và khiến họ 

hấp dẫn. 

 
Nền tàng RENC là : 

• Cung cấp giá trị ổn định với ít sự biến động 

• Phân phối đồng tiền  dựa trên nhu cầu 

• Phân phối đồng tiền công bằng trong cộng đồng 

• Công nghệ blockchain  và thời gian thực dựa trên tác nhân thông minh của các nền tảng phân quyền  

 
Chức năng của hệ thống RENC là cung cấp chức năng ổn định giá để giảm sự bất ổn trong các yêu cầu về nhu 

cầu. Hệ thống phân phối đồng tiền  dựa trên nhu cầu trong cộng đồng RENC được sử dụng để cung cấp đồng 

tiền cố định và tỷ giá hối đoái nổi Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này. 

 

Hệ thống RENC cũng sẽ hoạt động và cung cấp một nền tảng đáng tin cậy cho các thành viên để được an toàn, 

dễ sử dụng, thuận tiện và được tài trợ ngay lập tức, để thị trường cộng đồng có thể phát triển. 

 

Nhìn chung, những lợi ích này sẽ cung cấp cho cơ hội vô hạn cho tất cả mọi người tham gia vào thế giới tiền tệ 

crypto RENC và sẽ đẩy nhanh quá trình phổ biến. 

 

Vì công nghệ blockchain gần đây đã nhận được sự chú ý của giới truyền thông và sự chú ý của công chúng, một 

sự quan tâm bền vững trong công nghệ đã tạo ra một thiết bị ổn định và đáng tin cậy dựa trên mã hóa đáng tin 

cậy, và nhiều người dùng quan tâm đến tiền điện tử. Và giá trị thị trường tiềm năng cũng tăng lên đáng kể. 

 

Với xu hướng này, RENC sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng quan tâm đến những công nghệ 

mới này. Trong số đó, RENC, đã mở rộng thị trường sẵn có như dịch vụ cho thuê, sẽ là một yếu tố hấp dẫn cho 

tất cả người dùng trong tương lai. Đặc biệt, nó sẽ hữu ích trong nhiều 
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các khía cạnh để tiếp cận thị trường tiền tệ crypto của cơ chế mới để dẫn đến sự ổn định và mở rộng giá trị của 

thị trường dịch vụ cho thuê khác nhau có thể được truy cập bằng phát triển công nghệ như vậy. 

 

Nhưng những tính năng nào có thể khiến RENC trở nên hấp dẫn? Nền tảng RENC cho phép người dùng dễ 

dàng mua sản phẩm bằng cách giới thiệu ứng dụng các loại tiền điện tử khác nhau giữa người vận hành và 

người dùng có thể xây dựng mối quan hệ có thể nhận ra lợi ích lẫn nhau dựa trên sự ổn định và tin cậy trong 

hợp đồng thông minh và xử lý thanh toán. Tất cả các thành viên sử dụng RENC kết nối với mạng lưới RENC thời 

gian thực sẽ được khuyến khích mở rộng việc sử dụng công nghệ phân cấp khối dựa trên Ethernet. Nguồn cung 

cấp token hàng ngày sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tất cả các hoạt động trong cộng đồng. 

 
 

Hình 4, Kiến trúc RENC cho tiền tệ dịch vụ cho thuê 
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Tính năng, đặc điểm RentalCurrency(RENC)  
Các chức năng của RentalCurrency (RENC) đã được thiết kế theo hệ sinh thái của người dùng khác nhau xem xét 
cách phát triển ổn định từ nguồn cung cấp token sau này. 
 
RENC được thiết kế với các chức năng chính dưới đây. 

 
• Tính không ổn định thấp. Đầu tiên, nền tảng RENC được thiết kế để được giao dịch bằng nhu cầu dự báo và 

cung cấp để giao dịch an toàn trong thanh toán hàng ngày và trao đổi hàng hóa được chọn là các giao dịch 

thông minh và tiền điện tử tiện lợi, dễ sử dụng. Sự ổn định này có thể làm giảm tính không ổn định thông qua tự 

động hóa việc theo dõi. 

 
○  Chuẩn bị cho sự  lạm phát. Ví dụ, nếu giá RentalCurrency tăng lên trên 1 USD (ví dụ, nếu có nhiều nhu 

cầu đồng tiền hơn), hệ thống của chúng tôi sẽ tự động phát hành thêm tiền cho một số tiền nhất định (lên 

đến 10%) để chuẩn bị cho sự  lạm phát. 

 

○  Tương phản cho sự lạm phát. Ví dụ: Nếu giá RentalCurrency giảm xuống dưới 1 USD (nếu có nhiều 

tiền hơn trên thị trường so với nhu cầu của hệ thống), bạn sẽ có thể làm chậm hoặc ngừng phát hành đồng 

tiền và chuẩn bị giảm phát. 

 

○ Tiền giữ. Đồng tiền giữ  là một cách hiệu quả để loại bỏ đồng tiền trong hệ thống trao đổi. Bằng cách 

chỉ thưởng cho chiếc ví có số dư hợp lệ trong khi hệ thống được kết nối với nhà cung cấp dịch vụ, người 

dùng có thể đang cầm một đồng xu trong ví của họ để nhận phần thưởng của một ngày. 

 
• Cung cấp ví đa chức năng. Là giao diện chính của nền tảng RENC, nó được trang bị tất cả các thiết bị và 

chức năng cần thiết trong các thị trường mã hóa phổ biến nhất thế giới. 

 
Người dùng có thể thuận tiện: 

○ Tiếp cận thị trường RENC. 

○ Duyệt các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. 

○ Nhận bồi thường hàng ngày. 

○ Nhận thưởng bằng cách tham gia trò chơi. 

○ Trao đổi và giao dịch là hoàn toàn có thể. 

○ Thông tin và cập nhật thông tin cần thiết có thể được chia sẻ và truyền đạt. 

 
• Thị trường tích hợp. Thị trường RENC được thiết kế để kết nối cả khách hàng lẫn nhà cung cấp dịch vụ và giúp 

đỡ lẫn nhau. Nó giúp phát triển và giao tiếp với tất cả người dùng trên thế giới. Người dùng trước đây đã bỏ qua các 

quy trình kinh doanh phức tạp tại các tổ chức tài chính điển hình và sẵn có 
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, sẽ tìm thấy nền tảng RENC dễ dàng và thuận tiện để sử dụng và dễ quản lý. Trong RENC, chúng tôi cung cấp tất cả 

hồ sơ giao dịch của nhà cung cấp dịch vụ và người dùng một cách an toàn. 

 
○ Các nhà cung cấp dịch vụ có thể phân phối tiền bồi thường. Các nhà cung cấp cũng phải chỉ rõ người sử dụng 

phần nào của đồng tiền để phân bổ chính xác và, nếu họ có ít nhất 100.000 RENCs trong vú người dùng, họ sẽ 

có cơ hội đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ công (ví dụ: Phân phối bồi thường) 

 

○ Người dùng (hoặc người sử dụng) đề cập đến một người sở hữu RENC quan tâm đến việc hoàn trả đồng tiền 

hàng ngày. Nếu bạn được kết nối với một nhà cung cấp dịch vụ, bạn cũng đủ điều kiện. Bạn không phải gửi tiền 

hoặc giao dịch đồng tiền , nhưng chỉ cần kết nối người dùng và nhà cung cấp dịch vụ giữa các ví. 

 
● Tích hợp sẵn hệ thống chuyển  mạch P2P. Nền tảng RENC là một hệ thống trao đổi hợp đồng thông minh với P2P tích 

hợp. Bạn không cần phải dựa vào một bên thứ ba, và bạn có thể vận hành nó một cách thuận tiện, vì vậy bạn sẽ không bị 

tấn công hoặc lừa đảo. Hệ thống trao đổi đồng tiền sẽ có thể giao dịch tiền điện tử được sử dụng dễ dàng nhất trên thị 

trường trên nền tảng RENC thông qua việc phát triển nền tảng trao đổi phân quyền lần đầu tiên. 

 

● Token đặc biệt. Bạn chỉ có thể mua token đặc biệt trong thời gian ICO. Một token cao cấp được trao cho 10.000 lần mua 

RENC, cho phép người mua có được giá trị token cao nhất trong RENC. Token đặc biệt sẽ được liệt kê và giao dịch sau đó, 

sẽ rất ổn định và giá trị hiếm có sẽ được mở rộng rất ít sau này. (Các tiêu chí mua RENC có thể thay đổi.) 

 

● Gameplay. Cứ ba giờ một lần, người dùng có thể tự hỏi giá trị RENC hiện tại đối với USD sẽ là một sự kiện mà người 

dùng trả lời gần đúng nhất (phù hợp với số lượng giao dịch nhiều nhất) sẽ nhận thêm tiền. (Lịch trình đó sẽ được phát hành 

sau) 

 
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, RENC là một nền tảng nguồn mở. Điều này có nghĩa là bất kỳ 

ai quan tâm đến việc phát triển và xây dựng chương trình cho hợp đồng thông minh có thể dễ dàng thêm API và 

ứng dụng để làm cho ứng dụng trở nên thân thiện với người dùng. 
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Hệ thống thưởng RentalCurrency(RENC)  

 
Hệ thống thưởng hàng ngày dựa trên khuyến khích. Quỹ của RENC phụ thuộc vào số lượng tương tác giữa nhà 

cung cấp dịch vụ và người dùng. Bạn càng tăng hoạt động của mình, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng 

hơn. Người dùng có nhiều hoạt động hơn sẽ được hưởng lợi từ các bản phát hành token hàng ngày được phân 

phối thông qua nhà cung cấp dịch vụ nền tảng. Phần thưởng đồng tiền sẽ được phân phối bằng cách sử dụng 

một hệ thống công bằng và minh bạch để người dùng có thể gửi tiền lên tới 0% - 2% đồng tiền thưởng thêm mỗi 

ngày vào ví của họ. 

 

Bảng 1 : RENC Số tiền ước tính được phát ra theo lịch trình khác nhau, bắt đầu từ 10.000 

 
Ngoài khoản thưởng khuyến khích cơ bản nêu trên, token  RENC được phân phối hàng ngày với phần thưởng bổ sung 
cho người dùng đã đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào cấu hình nền tảng RENC hoặc những người đã thực hiện các 
hoạt động khác nhau. 
 
Có ba loại token: 

▪ Thưởng cho nội dung: Được trả tiền cho người dùng đã tạo nội dung cho các dịch vụ RENC và người 

dùng đang tham gia vào các hoạt động truyền thông xã hội với lượt thích, nhận xét, chia sẻ và báo cáo nội 

dung. 

▪ Thưởng cho danh tiếng: Thanh toán cho người dùng đã đóng góp vào mạng lưới bằng cách thể hiện 

sự trung thành với nền tảng trong một thời gian dài, liên tục sản xuất nội dung cao cấp và 
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được mọi người công nhận. 

▪ Thưởng cho quảng cáo: Thanh toán cho người dùng tham gia vào các hoạt động quảng cáo, chẳng hạn 

như xem quảng cáo, tham gia vào các chiến dịch theo chủ đề hoặc tiến hành khảo sát khách hàng. 

 
Cả phần thưởng nội dung và phần thưởng danh tiếng được phát hành trong một pool  với số lượng token cố 

định theo các điều khoản hợp đồng thông minh của RENC. Phần thưởng quảng cáo được tạo bởi thẻ được nhà 

quảng cáo trả tiền cho nền tảng. 
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Lộ trình 
RENC đã tăng trưởng đều đặn kể từ khi ICO, và đang mở rộng đều đặn về nguồn cung và sẵn sàng được sự  an 

toàn trong hoạt động. Vì tất cả R & D đã được thực hiện với tài sản thuần túy của tất cả các nhân viên liên quan, 

việc tăng tiền ICO sẽ được đầu tư một cách có hệ thống cho các mục đích được nêu trong kế hoạch kinh doanh 

nói trên. 

 

Hiện tại, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của các công nghệ tân trang như xác thực người dùng ví, bản ghi giao 

dịch, tài sản an toàn với mã hóa AES 256 bit và lưu trữ và lưu trữ khóa cá nhân, cũng như quản lý nhiều tài 

khoản tiền tệ. 

 

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm ứng dụng ví của chúng tôi cho iOS và Android và sẽ được 

quảng cáo với đơn vị tiền tệ được mã hóa có thể được phục vụ ngay lập tức cho nền tảng. Đối với sự tăng 

trưởng của thị trường RENC, nó như sau. 

 

Bảng 2. RENC coin MarketCap dự báo tăng trưởng Và bản đồ đường của RENC như sau. 
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Figure 5, Lộ trình RENC  
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Tài nguyên RENC  
RENC đã được đưa ra như một tổ chức dịch vụ cho thuê có trụ sở tại Singapore và Hàn Quốc và được tổ chức cho 
mục đích chung là phát triển và phát triển các dịch vụ cho thuê khác nhau và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong 
tương lai. Từ năm 2017, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và phát triển về kế hoạch kinh doanh của mình. 
 
RENC tin rằng sự minh bạch của công ty là một giá trị tốt và điều rất quan trọng đối với các thành viên trong đội ngũ 
là chia sẻ giá trị đó. Để biết thêm thông tin về các nhà phát triển RENC của chúng tôi và các cộng tác viên nội bộ và 
bên ngoài khác nhau, vui lòng truy cập trang web chính của rentalcurrency.com của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập 
nhật và nâng cấo hồ sơ và hoạt động chuyên nghiệp của chúng tôi để chia sẻ và giao tiếp chi tiết hơn, thông qua 
phương tiện truyền thông xã hội và các kênh khác. 
 
Các thành viên cốt lõi của chúng tôi là: 

 
JongJun Kee (CEO & Founder) 

Kiến trúc sư chính của công nghệ "RENC". Một geek blockchain. Ông đã có nhiều kinh nghiệm làm giám đốc tư vấn tại 

"Công nghiệp Viễn thông", một công ty tư vấn CNTT toàn cầu (Deloitte Consulting) và SAMSUNG. Ông là một kỹ sư và 

ngôi sao về tiếp thị đã xây dựng và lãnh đạo hơn 300 kỹ sư để xây dựng một công nghệ mở rộng "Viễn thông & Thanh 

toán". Với bằng về khoa học máy tính, Lee được công nhận là một trong những nhà lãnh đạo tư tưởng trong triết lý 

phát triển phần mềm “Nền tảng RENC”, và là bằng chứng sống cho vấn đề trên. 

 
YoungHun Kim (CTO) 

Kiến trúc sư bậc thầy của công nghệ “RENC” là một ngôi sao kiến trúc và kỹ thuật. Giám đốc tư vấn tại "Công 

nghiệp Viễn thông", một công ty tư vấn CNTT toàn cầu (Deloitte Consulting) và IBM, trong "Viễn thông & khu vực 

công" Với bằng về toán học, Kim được công nhận là một trong những nhà lãnh đạo tư duy trong phát triển phần 

mềm “Nền tảng RENC” triết học. 

 
Cung cấp đồng tiền ban đầu (ICO) 

 
ICO đề cập đến một blockchain mới khởi động bằng cách phát hành tiền điện tử để gây quỹ. ICO là một cách 

sáng tạo để tài trợ cho ngành công nghiệp blockchain và là một yếu tố thiết yếu trong phát triển công nghệ. Để 

kết thúc này, RENC Group sẽ thúc đẩy một cách có hệ thống ICO, chia sẻ tiến bộ và tiến bộ trên một thời gian 

thực dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và giao tiếp bất cứ lúc nào. 

 
Rental Currency (RENC) 
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RENC được áp dụng cho cả người vận hành và người dùng. Không giống như các ICO khác, ví của chúng tôi luôn sẵn có 

và sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức. Những người tham gia RENC ICO sẽ có thể sử dụng một nền tảng có tiềm năng 

phát triển. Tại thời điểm mua hàng, các token sẽ được gửi vào ví RENC ngay lập tức. 

 

Những người tham gia trước ICO sẽ nhận được tiền thưởng từ 5 đến 30% và tiền thưởng từ 10% đến 35% trong giai đoạn 

ICO. Các nhà đầu tư ban đầu sẽ nhận được tiền thưởng 5% vào ngày đầu tiên của tiền thưởng và tiền thưởng lên đến 

35% sẽ được cung cấp theo từng bước. Ngoài ra, người tham gia sẽ nhận được 1-5% phí kiểm toán của RENC. 

 

Các quỹ được thu thập thông qua RENC ICO sẽ được sử dụng để phát triển, xúc tiến và đầu tư thêm. Các chủ đề liên 

quan như sau: 

 

• Quỹ đầu tư RENC - 50% 

• Quỹ ổn định - 25% 

• Lương thành viên nhóm - 16% 

• Phát triển tương lai của nền tảng RENC - 4% 

• Marketing, PR, Tăng trưởng chiến lược - 5% 
 

Bảng  3 :Bán trước  ICO (Tiền tệ crypto  RENC) 

 
Sau khi ICO, việc phân phối quỹ RENC được phát hành như sau : 

● Người đóng góp ICO - 51% 

● Quỹ ổn định - 29% 
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● Tiền lương hàng năm của thành viên đội ngũ- 16% 

● Phát triển nền tảng trong tương lai - 4% 
 
 

Table 4 : Phân phối quỹ RENC đã phát hành 
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Kết luận 

RENC là một nền tảng tiền tệ crypto  với các kế hoạch đầy những sự  tham vọng khác nhau. Chúng tôi đang nỗ lực hết 

sức để trở nên ổn định hơn và tích hợp với nền kinh tế toàn cầu bằng cách giúp việc truy cập đơn vị tiền tệ được mã 

hóa và phổ biến trở nên dễ dàng và dễ dàng hơn. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tham gia với chúng tôi trong những 

thay đổi lớn mà chúng tôi sẽ mang lại và hỗ trợ chúng tôi khi chúng tôi cố gắng đạt được mục tiêu lớn hơn. Cảm ơn 

bạn. 
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