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RINGKASAN BISNIS

Pasar cryptocurrency adalah salah satu yang sedang diminati oleh para spekulan 

dibandingkan pada transaksi modal konvensional. Ini karena sebagian besar teknologi 

ini dibangun dengan ide-ide yang dibuat-buat dan tidak praktis yang ditutupi dengan 

janji-janji besar. Walaupun banyaknya kasus koin yang beredar, pasar masih didorong 

oleh permintaan yang dangkal dan spekulatif, dengan sedikit nilai penting untuk 

mendukung pasar ini. Dalam makalah “A theory of the evolution of technology,” 

M. Coccia dan J. Watts menjelaskan bahwa “pada awal evolusi teknologi, biasanya 

ada banyak yang masih mencari di antara para inovator, yang ditandai dengan 

banyaknya upaya inovasi yang tidak praktis.”Penggabungan kekacauan dan potensi 

ini memberi ruang untuk penilaian yang berlebihan atas aset pendukung yang 

menjadi dasar inovasi yang dikembangkan. Namun, di saat ini, terdapat beberapa 

solusi nyata, yang akhirnya mengurangi mereka di pasar keuangan. Ini didasari ide 

yang lahir dari perbaikan terus-menerus dari inovasi yang sebelumnya gagal atau 

terbatas. Demikian pula, Bitcoin adalah peningkatan gabungan dari lebih dari dua 

dekade terobosan penelitian mengenai kriptografi. Berdasarkan hal tersebut, maka 

bitcoin harus mempunyai solusi pengembangan langkah kedepan jika tidak ingin 

ditinggalkan layanan blockchain sekarang. Produk seperti itu harus mendorong 

kegunaannya lebih jauh, tetapi tidak harus dengan banyaknya nilai likuiditas pasar. 

Solusi seperti itu akan dibangun di atas dasar yang nyata dan penyediaan layanan 

yang terverifikasi. Jenis layanan inovatif inilah yang sedang kami bangun di Bitcrore. 

Inovasi Bitcrore memanfaatkan potongan-potongan blockchain sebelumnya yang 

tersebar, sebagai eksperimen untuk memecahkan masalah sistem pembayaran yang 

lebih mudah digunakan, dan memfasilitasi penyelesaian penjualan yang mudah dan 

cepat dengan tetap mempertahankan hak kepemilikan, keamanan, dan pemikiran 

mengenai kepemilikan yang menjadikan blockchain sebagai pengembang seperti 

yang saat ini. Seperti Bitcoin, dan beberapa coin lainnya..., Bitcrore adalah penyatuan 

dari beberapa solusi yang ada, dimana sebagian besar di blockchain, semuanya telah 

terbukti secara teknis dapat diandalkan.
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Walaupun beberapa orang telah menjuluki Bitcoin sebagai emas digital, ini masih 

jauh dari rencana tertulis, dikutip dari whitepaper Bitcoin. Terlepas dari hasil 

pengalihan ini, cukup wajar untuk mengatakan bahwa Bitcoin secara kegunaan 

telah sukses besar dalam pencapaiannya. Hal tersebut tercermin dari dampaknya 

dalam memberikan contoh sukses pertama tentang kedaulatan keuangan yang 

sebenarnya juga menetapkan langkah untuk desentralisasi, terbuka, dan inovasi 

blockchain.

Jadi sementara Bitcoin menetapkan panggung untuk kedaulatan finansial mutlak, 

bitcoin ke depannya harus menjadi solusi dalam meningkatkan layanan blockchain 

lainnya agar tidak ditinggalkan. Produk seperti itu harus menjadi produk yang 

mendorong penghalang fungsionalitas sedikit lebih jauh. Dan ini mungkin belum 

tentu tercermin dalam grafik pasar. Dengan kata lain, hal besar berikutnya dalam 

industri blockchain perlu memiliki lebih banyak daripada ICO yang hebat atau 

perintah likuiditas besar di pasar. Betul, sistem likuiditas akan muncul akhirnya, 

tetapi itu akan terjadi pada produk yang nyata dan sah. Hal tersebut juga harus 

dapat mengatasi masalah mendasar manusia di bidang keuangan lebih baik daripada 

Bitcoin. Rute inovasi berbasis perbaikan tipe ini adalah jalur yang telah kami ambil 

melalui Bitcrore.

Pada dokumen ini, kita akan melihat beberapa cryptocurrency tertentu kemunduran 

yang menahan cryptocurrency di ujung pasar yang spekulatif. Lebih dari itu, kita 

juga akan menjadi menjelaskan bagaimana macam-macam solusi Bitcrore yang 

akan membuat perubahan ini.

2 “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System - Bitcoin.org. 

“ https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Accessed 6 Nov. 2020 Finally, for clarity, the scope 

of this paper cuts across the following issues:

1) Transaction speed impediment and how it is addressed with Bitcrore.

2) Practical and executable crypto-solutions with Bitcrore.

3) A thorough overview of Bitcrore, first as a service, and second, as an asset that 

fuels the service. 

4) Better ways to do Masternodes, with the BCNODES.

5) And how you can benefit as a Bitcrore investor.

3.0 PENDAHULUAN
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4.0 MEMBANGUN YANG BARU DARI YANG LAMA

Di dunia di mana cryptocurrency akan likuid seperti mata uang yang secara resmi 

dikeluarkan oleh Pemerintah dan bank sentral, batasan fungsional tertentu yang 

membatasi kenyataan ini harus ditujukan. Sejauh ini, inti dari keprihatinan dan 

kendala operasional ini adalah:

Skala kecepatan transaksi; Biaya Kesepakatan;

Dan aturan insentif;Kemudahan solusi antarmuka penggunaan 
Blockchain, jika dibandingkan dengan 

konvensi pengalaman pengguna yang ada.

Dalam makalah mereka, A theory of the evolution of technology, M. Coccia and 

J. Watts menjelaskan bahwa —pada tahap paling awal dari hampir setiap inovasi 

teknologi, biasanya banyak yang masih “meraba-raba dalam gelap” di antara para 

inovator sampai sehat dan hasil akhir yang efisien tercapai. Selama dekade terakhir 

dari fenomena blockchain, beberapa proyek telah mengatasi satu atau lebih masalah 

di atas.

Namun, apa yang belum kita lihat, kita harapkan dapat terlihat dengan Bitcrore, 

sebagai solusi yang efisien mengisi kekosongan perdagangan. Hal ini akan mengatasi 

semua yang telah disebutkan di atas yang menjadi keprihatinan dalam keseluruhan
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hal tersebut, dan tentu tanpa mengorbankan otonomi dan kebebasan dalam 

memberdayakan hak pemegang dompet.

Ini mengikuti apa yang W. Brain Arthur, jelaskan dalam bukunya —The nature of 

technology, disebut jalur evolusi kombinasi. Sementara biaya dan waktu untuk ini 

mengalami lompatan yang tidak dapat diekstrapolasi secara terbatas, prosesnya 

tidak dapat dihindari.

Ini mengambil jalur kombinasi, Bitcrore sekarang seperti Membangun yang baru 

dari yang lama. Jadi meskipun Bitcrore mungkin tidak menampilkan apa pun dari 

yang sudah ada, dan belum pernah anda dengar atau lihat, dengan Bitcrore, kami 

mencoba memecahkan masalah nyata 

masalah dengan bit yang agak realistis, teruji, dan akrab dari beberapa solusi yang 

dicoba dan benar. Namun, untuk memahami gagasan ini dan implikasi fungsionalnya, 

kami akan memandu Anda melalui kasus penggunaan Bitcrore untuk menjelaskan 

fungsinya dan bagaimana semuanya berperan dalam tujuan utama Bitcrore.

Untuk memulai, berikut adalah daftar semua solusi kasus penggunaan Bitcrore:

•Blockchain terbuka Bitcrore

•Penjelajah 2 fase Bitcrore

•Dompet Bitcrore

•BCNODES,

• Sistem Point of sale (PoS)

•Kartu Debit Kripto

• Tempat pasar kripto.

•Dan layanan pengiriman uang Bitcrore
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5.0 BLOCKCHAIN BITCRORE

Bitcrore awalnya dimaksudkan, untuk mengatasi suatu batasan, dan dibangun 

sebagai smart ERC- 20 protokol kontrak. Namun, tak lama kemudian, kami menyadari 

bahwa fleksibilitasnya terbatas, pada daya tahannya. Kami juga melihat perlunya 

insentif independen berbasis desentralisasi jaringan, yang mendukung operasi 

Bitcrore. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan tersebut Bitcrore, membutuhkan 

jaringan yaitu:

•Fleksibel untuk peningkatan on-chain di masa mendatang, 

tanpa dikotak-kotakkanoleh batasan protokol ERC-20, seperti 

biaya gas.

•Kuat untuk kemungkinan perbaikan di masa depan yang lebih 

besar. Berdasarkan hal tersebut, kami tidak ingin jaringan 

yang cepat menjadi usang, mengingat tingkat perubahan yang 

teknologi khas dari yang baru berkembang seperti blockchain.

•Dan akhirnya, jaringan yang terbuka, terdesentralisasi, dan 

mengikuti protokol hadiah yang sederhana dan kurang kompetitif 

untuk mempertahankan kekuatan jaringan. Oleh karena itu untuk 

mencapai semua ini, kami memilih blockchain independen, dan 

dapat memberikan kami 3 persyaratan ini. Dengan Bitcrore, 

kami menggabungkan beberapa fitur dari Dash blockchain dan 

beberapa dari PIVX sebagai upgrade Dash selanjutnya. Akhirnya, 

semua addendum ini secara kreatif disatukan hanya dengan 

perpaduan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Bitcrore.

Hence to achieve all of these, we settled for an independent blockchain, giving us 

all 3 of these requirements. With Bitcrore, we combined some features from the 

Dash blockchain and some from PIVX as a later upgrade of Dash. Finally, all these 

addendums were creatively put together with only necessary twists needed to 

achieve the Bitcrore goal. 
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PoW untuk validasi transaksi, itu membuat masternode hanya sah untuk konsensus, 
desentralisasi jaringan yang kuat, dan lapisan layanan ekstra untuk kebingungan 
layanan seperti riwayat transaksi serta penyelesaian transaksi instan.

5.1  MENGAPA ITERASI DASH YANG LEBIH BAIK?

Dash adalah eksperimen masternode pertama 
dan pengembangan tanpa henti pada masa 
mendatang. Dengan konsensus masternode, node 
memberikan kekuatan komputasi, dan kekuatan 
jaringannya, pada nilai setara. Ini memotong 
mahalnya persaingan yang tidak perlu kita lihat 
dengan PoW Bitcoin. Karena Dash menggunakan 

Lapisan PoW dari Dash ini membuat jaringan tidak perlu 
kompetitif dan mahal untuk dijalankan. Jadi di Iterasi 
Bitcrore dari Dash, kami mengganti PoW dengan PoS, 
yang merupakan ide yang berasal dari protokol PIVX. 
Terkait hal tersebut, PIVX adalah iterasi yang 
ditingkatkan untuk dasbor. Selain itu, di luar lapisan 
PoS-nya, blockchain PIVX dilengkapi dengan algoritma 
kebingungan transaksi, yang adalah ide unggulan dari 
PIVX. Opsi kebingungan transaksi, untuk alasan privasi, 
bagaimanapun, tidak termasuk dalam pengembangan 

5.2  APA YANG KAMI DAPATKAN DARI PIVX?

Bitcrore blockchain. Ini karena, untuk adopsi arus utama, transparansi dan 
kepatuhan terhadap persyaratan hukum sangat penting untuk pertumbuhan dan 
pengarusutamaan adopsi.
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5.3  SPESIFIKASI KOIN BITCRORE

Nama Coin Bitcrore Coin

Singkatan BC

Kolektifitas Masternode 1000BC

DistribusiBlok 70% MN + 30% Pemegang 

Total Suplai 100.000.000 BC

Premine 15.000.000 BC

Waktu Blok 60 Detik

Umur Blok 60 Blok

Umur Pemegang 1 Jam

Kanal RPC 1671

Kanal P2P 1672
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5.4  DISTRIBUSI HADIAH BITCRORE

Start             End                       Block               PoS         M.N

1                       200                    75000              0              0

201                   5256681             1.617                 0.4851      1.1319

52566682       52566682          0.223               0.0669     0.1561

52566683       Infinity               0                      0               0
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6.1  BAGAIMANA SEMUANYA BERSAMA DENGAN BITCRORE

Salah satu tujuan Bitcrore, adalah untuk mendapatkan insentif yang merata. Di sini

secara aktif setiap kontribusi server full-node di jaringan sama-sama dihargai, yaitu

bagian yang diizinkan oleh masternode Dash. Namun, Dash secara fungsional 

terbatas pada yang menggunakan PoW.

Sebaliknya, PIVX memungkinkan lapisan PoS yang murah untuk validasi 

blok. Sayangnya, paradigma privasinya bertentangan dengan transparansi 

KYC konvensional hukum yang harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan 

pembayaran. Dengan kata lain, meskipun PIVX menawarkan kedaulatan moneter, 

mempresentasikan kesan kerahasiaan dan kejahatan. Jadi dengan Bitcrore, privasi 

mutlak diganti dengan transparansi transaksi. Dan akhirnya, semua fungsinya 

diperlihatkan dalam presentasi UI yang dirancang dengan cermat.
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7.0 MEMPERTIMBANGKAN BITCRORE

Investasi di Bitcrore dilakukan melalui dompet dingin, untuk membatasi kemungkinan 

kehilangan dana. Dengan mempertaruhkan dingin, kunci pribadi dari koin yang 

diinvestasikan tidak lagi diperlukan diadakan seperti di jaringan online (panas). 

Pemilik koin dapat dengan aman menyimpan kunci di perangkat keras atau dompet 

kertas, (yang merupakan penyimpanan dingin).

7.1 PERTANYAAN DELEGASI

Proses ini membutuhkan pendelegasian operasi staking ke server yang online.

Dengan demikian, proses investasi terlepas dari dana yang diinvestasikan teruta-

ma pada kasus di mana investasinya sangat tinggi.

7.2 Proses Staking Dingin

Detail lengkap pengaturan BCNODES tersedia di sini: https://github.com/bitcrore-

official/BitcroreCoin/wiki 

7.2.0 LANGKAH-LANGKAH PERTANYAAN:

Cold stake yang didelegasikan membuat alamat staking (alamat khusus dimulai 

dengan ‘N’) stakerAddr. Sebagai pemilik dana, buat alamat penerima normal pemi-

lik Addr.Pilih jumlah koin (atau pilih jumlah Koin Bitcrore biarkan dompet memilih 

koin) dan buat transaksi “pendelegasian saham” khusus, menggunakan ownerAddr 

dan stakerAddr, dan menyiarkannya ke jaringan. Delegator (yang mempertaruhkan 

secara dingin) menambahkan ownerAddr ke daftar putih delegator di dompetnya 

(atau cukup “menerima” delegasi tx di GUI) Setelah proses ini, cold-staker mem-

pertaruhkan koin yang dikirim ke dompet delegasi, atas nama anda pemilik koin, 

sampai anda menghabiskan koin.

https://github.com/bitcroreofficial/BitcroreCoin/wiki
https://github.com/bitcroreofficial/BitcroreCoin/wiki
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8.0  BCNODES

8.1 PENYETELAN OTOMATIS

Ini menawarkan opsi penyetelan tanpa batas dalam representasi non-teknis yang 

mudah. Selain itu, ini bagus untuk beberapa pilihan pengaturan, terutama bagi 

mereka yang tidak memiliki teknis pengaturan dan pengelolaan Masternode, serta 

untuk kemudahan umum dalam berinvestasi. Keindahan dan kejeniusan protokol 

masternode, seperti BCNODES, adalah layanan komputasi yang disediakan 

oleh sukarelawan jaringan. Sebagai imbalan untuk layanan ini, jaringan memberi 

penghargaan kepada node sukarelawan, bersama dengan validator transaksi (para 

pemegang) dengan setiap blok hadiah. Secara khusus, setiap BCNODES aktif diberi 

hadiah 70% dari setiap blok hadiah, Mengingat kemunduran ini, dengan pengaturan 

BCNODES terdapat pengaturan manual, yang merupakan konvensi ... dan opsi 

pengaturan otomatis, yang merupakan otomatisasi, dari kompleksitas dalam 

menjalankan layanan masternode secara konvensional.

Bergantung pada preferensi pengaturan Anda, dengan Bitcrore ada opsi 
sistem yang bertanggung jawab penuh atas penyiapan jaringan anda atau 
menggunakan layanan otomatis yang sudah dijelaskan sebelumnya.
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8.1.0 LANGKAH PERTAMA

8.1.1 LANGKAH KEDUA

Daftar pada: https://bcnodes.

bitcrore.com/signup 

Buat node pada: https://bcnodes.bitcrore.com/shopping

Masukkan jumlah BCNODES di kotak share dan masukkan jumlah (bukan 1 BCNODES 

membutuhkan koin 1000 BC) klik beli sekarang dan lanjutkan dengan pembayaran.

Kunjungi situs penyiapan BCNODES untuk detail selengkapnya tentang cara 

menyiapkan milik Anda sekarang.

https://bcnodes.bitcrore.com/signup 
https://bcnodes.bitcrore.com/signup 
https://bcnodes.bitcrore.com/shopping 
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8.2 PENGATURAN MANUAL

8.2.1 PERSYARATAN UNTUK PENYIAPAN LOKAL

Paling cocok untuk pengguna dengan pengetahuan teknis tentang pengaturan dan 

pengelolaan node yang dihosting secara lokal atau dihosting VPS. Itu datang dengan 

semua kewajiban mengelola dan mengamankan dompet agunan: seperti memastikan 

bahwa persyaratan uptime minimum bertemu.

Anda harus menginstal Ubuntu v16.04. OS Linux, aktif

desktop Anda, untuk memungkinkan Anda 

menjalankan skrip BCNODES. VPS dengan kapasitas 

memori minimal 1 CPU/1gb (paling baikruang memori 

2Gb sangat ideal) Lalu, jika Anda menggunakan sebuah 

Mac OS, silakan kunjungi:https://www.techrepublic.

com/article/how-to-install-microk8s-on-macos/

Untuk info lebih lanjut, tentang persyaratan dan 

pengaturan, silakan kunjungi rePoSitori Bitcore github @: 

https://github.com/bitcroreofficial/BC-MNScript#setup-

bitcrore-coin-masternode

Halaman pendaftaran BCNODES: https://bcnodes.bitcrore.com/signup

5. Cara memasukkan pengaturan BCNODES: https://bcnodes.bitcrore.com/

shopping

https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-microk8s-on-macos/ 
https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-microk8s-on-macos/ 
https://github.com/bitcroreofficial/BC-MNScript#setup-bitcrore-coin-masternode 
https://github.com/bitcroreofficial/BC-MNScript#setup-bitcrore-coin-masternode 
https://bcnodes.bitcrore.com/signup 
https://bcnodes.bitcrore.com/shopping
https://bcnodes.bitcrore.com/shopping
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9.0 KERUSAKAN PENDAPATAN MASTERNODE BITCRORE

Sebaran hal tersebut

•Total Hadiah Masternode selama 100 tahun : 59,5 Juta BC

•Perincian berikut dihitung setiap bulan, karena biaya VPS untuk hosting Masternodes 

dikenakan biaya bulanan

•Alokasi masternode per hari (M.R.) : 59,5 Juta 100 (Tahun) 365 (hari) : 1.630.147 BC

•Agunan BCNODES (M.C)— yaitu dePoSito obligasi untuk memiliki dan menjalankan 

BCNODES —1000 BC per jaringan.

•Jumlah BCNODES yang Anda miliki (N) (kami menganggapnya sebagai satu 

BCNODES.) •Karena jumlah BCNODES aktif terus berubah, untuk perhitungan ini,

kita akan mengasumsikan 3 level node aktif. Ini adalah 10, 100, dan 1000 node.

•CATATAN: Hadiah Masternode dibagi rata di semua Masternode aktif per blok.

9.1 PENDAPATAN BCNODES BITCRORE

PENJABARAN HADIAH HARIAN SETIAP 
BCNODES

(Jika diasumsikan hanya terdapat 10 M.N 
aktif pada hari tersebut)

 1,630.147 BC 
10 Nodes 

=163.0 BC/Node 

HADIAH HARIAN SETIAP MASTER-
NODE (Jika diasumsikan terdapat 100 M.N 

aktif pada hari tersebut) 

 1,630.147 BC   
100 Nodes

=
16.30 BC/Node

HADIAH HARIAN PER MASTERNODE 
(Jika diasumsikan hanya terdapat 1000 

M.N aktif pada hari tersebut) 

 1,630.147 BC 
1000 Nodes

=
1.6 BC/Node
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10.0 DOMPET BITCRORE

Selain itu, pada saat penulisan, teks dompet diterjemahkan ke dalam tujuh bahasa,

termasuk bahasa Inggris. Motivasi di balik keserbagunaan ini adalah kegunaan. Jadi 

dalam upaya kemudahan penggunaan, antarmuka dompet hadir dengan cara yang 

relatif sederhana dan lugas perwakilan. 

Dompet Bitcrore QT (inti): adalah lintas platform dan kerangka kerja U.I. untuk 

mengembangkan sepenuhnya inti fungsional dompet. Manfaat dari fungsionalitas 

penuhnya adalah menerapkan dan menjalankan masternode dan cold staking, yang 

merupakan jumlah dari konsensus Bitcrore dan protokol pencetakan koin. 

Kerangka kerja dompet inti Bitcrore QT memiliki versi Linux, Mac dan windows. 

Pengguna yang ingin menyiapkan BCNODES mereka menggunakan dompet Bitcrore 

QT. Periksa repo github Bitcrore untuk info lebih lanjut.
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11.0 PENJELAJAH BITCORE

Penjelajah Bitcrore hadir dalam dua URL terpisah, dengan masing-masing disesuaikan 
untuk memenuhi kebutuhan jaringan tertentu; ini URLv adalah: penjelajah blockchain 
Bitcrore dan penjelajah BCNODES

11.1 PENJELAJAH BLOCKCHAIN BITCRORE

Ini adalah penjelajah inti dari semua aktivitas jaringan Bitcrore, termasuk aktivitas BC-
NODES.

BCNODES memberikan pengalaman real-time yang komprehensif dari aktivitas jarin-
gan BCNODES. Ini termasuk semua BCNODES aktif.

11.2  PENJELAJAH  BCNODES
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12.0 SISTEM POINT OF SALE (PoS)

Kapitalisasi pasar rata-rata dari seluruh pasar crypto pada tahun 20193 sekitar 
188,3 Miliar USD, yang sangat kecil 0,001% dibandingkan dengan seluruh kelas aset 
di 118 triliun USD 4. Agar cryptocurrency menjadi arus utama untuk penggunaan 
transaksi, maka sistem pembayaran kripto harus sangat mudah memfasilitasi 
kemudahan penggunaan.

Sistem PoS Bitcrore, yang saat ini sedang dikembangkan, akan memungkinkan 
pedagang untuk menerima beberapa cryptocurrency dalam transaksi ritel sambil 
mempertahankan kedaulatan pengguna atas dana mereka. Di Bitcrore, kami 
memahami bahwa inovasi sederhana seperti sistem PoS akan mendorong lompatan 
penting ke depan untuk cryptocurrency sebagai aset transaksional. Pada saat 
penulisan, pengembangan ini sedang berlangsung. Dan juga, ada rencana kemitraan 
di beberapa pedagang di Asia Timur untuk memulai penggunaan.

3 “Grafik Global | CoinMarketCap.” https://coinmarketcap.com/charts/ Diakses

8 November 2020.

4 “Mencatat Pasar Modal Dunia - McKinsey.” https://www.mckinsey.com/~/
media/McKinsey/Featured%20Insights/Global%20Capital%20Markets/118%20
trillion%20and%20counting/MGI_118_trillion_and_counting_Taking_stock_of_
capital_markets_Full_Report.ashx Diakses 8 November 2020.

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Global%20Capital%20Markets/118%20trill
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Global%20Capital%20Markets/118%20trill
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Global%20Capital%20Markets/118%20trill
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Global%20Capital%20Markets/118%20trill
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13.0 TEMPAT PASAR KRIPTO

Pasar ritel online adalah salah satu monopoli, oleh layanan ritel e-commerce besar,
mencekik pemain yang lebih kecil, dan membebankan biaya tinggi pada vendor. 
Namun, rencana pasar Bitcrore akan memfasilitasi tujuan ritel Bitcrore dari crypto
transaksi ritel yang mulus.

Layanan web ini akan memungkinkan bisnis ritel kecil dan besar untuk membuka 
penjualan paling terdepan untuk layanan atau barang mereka, dengan opsi sistem 
wasiat otomatis. Dengan solusi pasar ritel Bitcrore, pasar crypto akan memanfaat-
kan potensi pasar e-commerce, memungkinkan beberapa potensi ini, membawa 
likuiditas yang sangat dibutuhkan ke dalam pasar kripto.
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14.0 LAYANAN PENGIRIMAN BITCORE

Secara tradisional, layanan pengiriman uang melibatkan aspek-aspek penting 
operator pengiriman uang seperti western union, money gram, dan beberapa 
lainnya. Hal ini berjalan dengan biaya besar di setiap titik transaksi. Jadi pengguna 
ditagih untuk pengiriman, dan juga sebagian kecil lainnya
dipotong secara diam-diam, berkedok perbedaan nilai tukar. Pada saat transfer 
dilakukan, pengguna kemungkinan besar tidak akan mengetahui mereka 
mengeluarkan biaya tinggi secara diam-diam.

Juga, karena prosedur “leher botol” di sebagian besar transaksi internasional,
biasanya ada banyak penundaan dengan layanan pengiriman uang tradisional.
Untungnya, muncul sistem pembayaran cryptocurrency yang menetapkan arah 
baru untuk operasional layanan pengiriman uang. Dengan pengiriman uang 
kripto, kecepatan layanan, dan biaya masalah diselesaikan secara signifikan. 
Bagaimanapun, kelemahan penting, untuk alternatif pengiriman uang kripto adalah 
kesulitan dalam penggunaan. Solusi pengiriman uang kripto Bitcrore, yang saat 
ini sedang dikembangkan, adalah dimaksudkan untuk membuat pengiriman uang 
kripto secara optimal ramah pengguna untuk setiap jenis pengguna, terlepas dari 
pengalaman dengan opsi pembayaran kripto. Saat ini, pengembangan layanan ini 
sedang berlangsung, itulah sebabnya detail lengkap dari modus operasinya tidak 
dapat diungkapkan sekarang.
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15.0 KARTU DEBIT CRYPTO

Industri kartu debit bernilai 7,4 triliun USD pada tahun 2019 dan diproyeksikan 
untuk mencapai 10,7 triliun USD pada tahun 2024. Mengingat potensi pasar ini, 
penetrasi 5% dari volume tersebut akan meningkatkan seluruh kapitalisasi pasar 
kripto sebesar 3 kali lipat dari saat ini. Ukuran ini akan sangat membantu dalam 
membawa likuiditas yang cukup ke pasar cryptocurrency. Kartu debit Bitcrore 
akan memungkinkan Anda untuk secara aktif menarik dana dari dompet Bitcrore 
anda dan menyelesaikan transaksi atau melakukan penarikan di ATM. Dengan ini, 
vendor ritel dan titik penjualan di seluruh dunia akan memiliki kesamaan untuk 
mengakomodasi cryptocurrency ke dalam sistem dan pasar mereka.
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16.0  RENCANA KERJA BITCRORE

PELUNCURAN PROYEK

PERESMIAN DASH PoW BLOCK CHAIN & 

MASTERNODE PROTOCOL

EKSPANSI BISNIS & KEMITRAAN 

PEDAGANG

PELAKSANAAN PROYEK (PROTOKOL ERC-
20)

PERESMIAN PIVX (PoS) PROTOKOL RANTAI 
BLOK

OTONOMI PROYEK

Q1. Perencanaan proyek
Q2. Peluncuran Web ICO & rilis whitepaper pertama 
Q3. Perencanaan infrastruktur, tim dan masyarakat 

pembangunan, di seluruh asia timur
Q4. Penyelidikan, pengujian, dugaan dan

sanggahan

Q1 Pengembangan infrastruktur & pengujian Alpha 
Q2 Akhir kampanye penjualan & pemasaran ICO Q3 

Dash, upgrade blockchain PoW soft-fork
1.0 - Jaringan Utama

Dompet Desktop Q4 – Mainnet

Pengembangan Titik Penjualan Q1, pengujian alfa & 
Beta

Pengembangan Q2 Marketplace, pengujian alfa & Beta. 
penyebaran sistem point of sales- Mainnet

Q3 Penerapan jaringan perangkat lunak Marketplace - 
jaringan percobaan

Pengembangan Kartu Debit Q4

Pengembangan Token Q1 & pengujian Alpha
Peluncuran Web ICO Q2 & rilis whitepaper pertama
Q3 Penjualan pribadi & Kampanye Promosi Kampanye 
bounty ICO Q4 1.0

Kampanye bounty ICO Q1 & kampanye Cam promosi 
lainnya 2.0
Q2 Pengembangan infrastruktur & pengujian Alpha
Q3 Menyebarkan iterasi Blockchain PoS PIVX, Hibrida 
Blokir penjelajah, Menangkan, Mac, Linux & Dompet 
Android & Antarmuka bertenaga BCNODES (M.N) API 
- Mainnet
Q4 Daftar bursa publik

Q1 Deployment of Marketplace software network - 
Mainnet
Q2 Constant probing, testing, conjecture, refutation 
and open for continuous improvement.
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17.0  NILAI BITCRORE

Seperti setiap produk berorientasi nilai dan kursus yang bermanfaat, 
Proyek Bitcrore dimotivasi dan diarahkan oleh nilai-nilai yang jelas, 

yang semua dijabarkan dalam pernyataan misi dan visi kami.

16.1  VISI BITCORE

Di Bitcrore, kami membayangkan masa depan di mana solusi 

terbuka desentralisasi blockchain adalah tulang punggung dari 

semua hal keuangan. Sebuah dunia di mana kita telah mencapai 

puncak kemutlakan, individual, kedaulatan keuangan. Dengan 

kata lain, tidak ada lembaga yang memiliki hukum dan akses 

teknis ke dana anda. Lebih dari itu, anda tidak harus bergantung 

pada beberapa kustodian untuk menyelesaikan urusan keuan-

gan Anda. Terlebih lagi, hak istimewa ini datang dengan cara 

yang paling ramah pengguna. Ini akan membuka jalan bagi pem-

berdayaan kepemilikan untuk keperluan transaksional.

17.1  PERNYATAAN MISI BITCORE

Membuat cryptocurrency berfungsi di ritel transaksi 

reguler.
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18.0 TIM INTI

19.0 DEWAN PENASIHAT

Anders Johnson
PENASIHAT PRINSIP ICO

Thirumal T
Pendiri,CEO & Investor Startup

Rajesh Kumar 
Wakil Pendiri, Investor dan CTO

Ahyke.O
Manager Konten dan Komunitas

Vijay Kumar
Pimpinan Pengembangan Jaringan 

UI/UX & Teknisi Blockchain

Manikandan
Spesialis SEO Senior & Moderator 

Sosial Media

Thomas Nugroho H P
Manager Regional – Indonesia 
Strategik Operasi Keseluruhan

Sumitra Sumitra
Manager Hubungan Pelanggan

Sutharsan Chiranjeevi
Teknisi Blockchain & Konsultan

Santhosh.J
Pengembang Senior UI/UX

https://www.linkedin.com/in/thirumal-t-6728a8176/
https://www.linkedin.com/in/sumitra-sumitra-a925ba178/
https://www.linkedin.com/in/c-vijaykumar/
https://www.linkedin.com/in/rajeshkumar-ramaswamy-64285b7b/
https://www.linkedin.com/in/cpsutharsan/
https://www.linkedin.com/in/anbu-ram/
https://www.linkedin.com/in/anders-johnsson/
https://www.linkedin.com/in/ahyke-o/
http://linkedin.com/in/san-j-kumar-1607a2115
https://www.linkedin.com/in/thomas-nugroho-hadi-pratomo-773022185/
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20.0 KESIMPULAN

Proyek Bitcrore adalah aliran inovasi yang terus berkembang, dengan maksud yang 
sama dalam membuat cryptocurrency lebih baik dan fungsional dalam perannya 
sebagai uang. Untuk tetap berada pada kecepatan dan tujuan ini, adalah alasan dari 
perubahan drastis yang digambarkan di whitepaper Bitcrore sebelumnya. ini menjadi 
alasan untuk secara legal membuka pintu Bitcrore untuk aliansi strategis. ini juga 
mengapa makalah ini akan terus-menerus diperbarui untuk mengikuti kecepatan itu.
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A theory of the evolution of technology:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474818304211

Bitcoin Whitepaper:  
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

BCNODES Github wiki:  
https://github.com/bitcroreofficial/BitcroreCoin/wiki

BCNODES signup page: 
https://bcnodes.bitcrore.com/signup

How to insert BCNODES setup 
https://bcnodes.bitcrore.com/shopping

How to install MicroK8s on macOS: 
https://www.techrepublic.com/article/

BCNODES Source code: 
https://github.com/bitcroreofficial/

Bitcrore Github profile: 
https://github.com/bitcroreofficial
 

Global Charts | CoinMarketCap:  
https://coinmarketcap.com/charts/

Taking Stock of the World’s Capital Markets - McKinsey: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Global%20Capital%20
Markets/118%20trillion%20and%20counting/MGI_118_trillion_and_counting_Taking_
stock_of_capital_markets_Full_Report.ashx
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