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Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng các nhà giao
dịch và các nhà đầu tư chính là nhân tố chính để
thúc đẩy nền kinh tế tiền số mã hóa toàn cầu. Với
sự bùng nổ giao dịch tiền số, chúng tôi chắc chắn
rằng sẽ được chứng kiến thời kì hưng thịnh về nhu
cầu giao dịch đến từ mỗi người tham gia vào nền
kinh tế và sự kỳ vọng của họ về việc ra vào thị
trường một cách liền mạnh.
Điều này mang ý nghĩa như thế nào? Đối với các sàn giao dịch tiền số để
thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nó phải có các công cụ đầu tư
và giao dịch đa dạng, truy cập dễ dàng và có các tính năng hiện đại
nhất, bên cạnh đó nền tảng bảo mật an toàn là không thể thiếu. Tuy
nhiên, các sản phẩm và cơ sở hạ tầng được cung cấp bởi các sàn giao
dịch tiền số hiện nay không phục vụ được nhu cầu mở rộng đến các nhà
giao dịch và các nhà đầu tư lớn và nhỏ.
Chúng tôi, tại IDAP, cam kết phục vụ người dùng thông qua một hệ sinh
thái tích hợp các sản phẩm và công cụ giao dịch để đa dạng hóa và
tăng cường nền kinh tế tiền số mã hóa. Một trong những bước tiến lớn
nhất mà chúng tôi mang lại đó là đưa các sản phẩm phái sinh vào vào
thị trường tài sản tiền số và giúp tất cả mọi người có thể tiếp cận chúng.
Sản phẩm phái sinh là một công cụ tài chính quan trọng cho phép ngăn
chặn rủi ro và cung cấp quyền giảm thiểu tính biến động của thị trường
bằng cách thu hút nhiều người tham gia hơn, do đó mạng lại khối lượng
giao dịch lớn hơn. Bằng cách tiên phong trong lĩnh vực thị trường tiền số
phái sinh, IDAP có mục tiêu mang lại sự tăng trưởng nhảy vọt cho nền
kinh tế tiền số mã hóa.
Nền tảng IDAP là thiết kế pha trộn giữa các yếu tố tốt nhất của sàn giao
dịch truyền thống và cơ hội tiếp cận đến thị trường tiền số mã hóa. Mục
tiêu của nền tảng là giải quyết các thách thức đang tồn tại mà người
dùng phải đối mặt khi họ sử dụng các nền tảng giao dịch tiền số hiện
nay.
Tại IDAP, tầm nhìn của chúng tôi là thay đổi nền kinh tế tiền số mã hóa.
Chúng tôi cố gắng tạo ra một sàn giao dịch tài sản tiền số an toàn,
mạnh mẽ, đặt khách hàng làm trung tâm và đầy đủ tính năng, cho phép
các nhà đầu tư trải nghiệm các công cụ giao dịch đa dạng dưới "một mái
nhà".
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Các Sản Phẩm Chúng Tôi Cung Cấp
Các công cụ giao dịch
Giao dịch spot
Mua và bán các loại tiền số mã hóa và tokens. Tích hợp giao
dịch tiền mặt.
Các công cụ phái sinh: dễ dàng cho sự đảm bảo, tuyệt vời
cho việc nghiên cứu
Các sản phẩm hàng đầu do IDAP cung cấp. Sự đảm bảo và
việc nghiên cứu thông qua các sản phẩm phái sinh.
Hợp đồng tương lai "Outright Futures": IDAP sẽ cung
cấp các hợp đồng thanh toán bằng tiền mặt hàng
tháng cho các đồng tiền số lớn. Khách hàng có thể sử
dụng các công cụ giao dịch này bằng cách trả một
khoản phí ký quỹ ban đầu và phí duy trì, mức phí này
sẽ ít hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của tài sản. Số
phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại hợp đồng tương lai
cho từng loại tiền số cũng như sự biến động của mỗi thị
trường.
Calendar Spreads (Mức chênh lệch giá giữa mua và
bán): Spread chính là sự chênh lệch giữa hai hợp đồng.
Mặc dù tiền số luôn biến động, tuy nhiên sự chênh lệnh
giữa hai tháng hợp đồng thường ít biến động hơn. IDAP
sẽ cung cấp calendar spreads của các đồng tiền số lớn,
cho phép các nhà giao dịch được hưởng lợi từ các sản
phẩm ít biến động. IDAP spread sẽ cho phép các nhà
đầu tư tận hưởng chi phí thấp và mức độ rủi ro thấp
nhờ sự chênh lệnh giá ít biến động giữa các chuỗi hợp
đồng tương lai.
Chiến lược cánh bướm "Butterfly": Để hỗ trợ các nhà
giao dịch và đầu tư với rủi ro thấp nhất, IDAP sẽ cung
cấp tùy chọn giao dịch với chiến lược butterfly. Mỗi
butterfly là một sự khác biệt giữa hai spreads. So với
spreads, butterfly mang lại sự biến động ít hơn và đây
chính là công cụ được ưa thích nhất với các nhà giao
dịch ít tiếp xúc với sự biến động của thị trường và họ tin
rằng các hợp đồng trung gian thì kém hiệu quả, hai
hợp đồng gần nhau thì mang lại hiệu quả tốt hơn.
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Các Sản Phẩm Chúng Tôi Cung Cấp
Các tùy chọn: IDAP sẽ cung cấp các tùy chọn kiểu Mỹ, tùy
chọn này mang lại lợi thế vì có thể thực hiện một lựa chọn
tại bất cứ thời gian nào trước khi hết hạn, không giống như
các tùy chọn kiểu Châu Âu chỉ được thực hiện khi hết hạn.
Các tùy chọn giao dịch tiền số IDAP sẽ cho phép các nhà
đầu tư tiếp cận với mức chi phí, giới hạn thời gian rủi ro để
tài sản tiền số có được sự ổn định.
Hoán đổi giá trị lâu bền
Các giao dịch có thể tăng 50X lần. Các tài sản giao dịch rất
đa dạng ví dụ như tiền số mã hóa, cổ phiếu, chỉ số tài sản,
hàng hóa và còn nhiều danh mục khác nữa.
ETFs
Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận với mức độ rủi ro thấp là
những gì chúng tôi muốn nói về ETFs. ETFs bao gồm các
thanh toán tiền số coin ETF, top 20 tiền số ETF hàng đầu và
còn nhiều loại ETFs khác nữa.

Các tính năng và công cụ giao dịch
Thang giao dịch IDAP
Thang giao dịch IDAP sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch đầu cơ
trong ngày và các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Các nhà
giao dịch có thể xem giá, giá thầu và mức chào giá tốt nhất,
giá và số lượng giao dịch cuối cùng, tổng khối lượng giao
dịch ở mỗi mức giá, mức điểm thị trường cao và thấp trong
ngày, chiều sâu của các lệnh thị. Thang giao dịch IDAP sẽ
cho phép các nhà đầu tư gửi, sửa đổi và hủy bỏ các lệnh
mua bán chỉ với một cú nhấp chuột. Nó sẽ giúp hình dung vị
trí tương đối của các sản phẩm tương quan.
Ma trận IDAP
Ma trận IDAP là công cụ sẽ cho phép các nhà giao dịch sẽ
có thể xem dữ liệu thị trường cho tất cả các kỳ hạn hợp
đồng của một tài sản cũng như dữ liệu thị trường cho sự
chênh lệch giá của tất cả tài sản chỉ trong một cửa sổ làm
việc. Các nhà giao dịch sẽ dễ dàng giao dịch, đặt, sửa đổi
và hủy các lệnh trực tiếp thông qua Ma trận IDAP.
Lite Paper v1.1 | www.idap.io

04

Các Sản Phẩm Chúng Tôi Cung Cấp
Công cụ bảng IDAP Spreader
Công cụ bảng IDAP Spreader sẽ cho phép các nhà giao
dịch tạo, quản lý và thực hiện các giao dịch tổng hợp dựa
trên hợp đồng tương lai có sẵn trên sàn giao dịch IDAP.
Hệ thống mô phỏng IDAP
Hệ thống mô phỏng IDAP là môi trường lý tưởng cho những
nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường và muốn tự mình
làm quen với hành động và giao dịch trên thị trường tiền số
mà không phải đối mặt với rủi ro thật của tiền số mã hóa.
Nó sẽ sao chép dữ liệu thị trường theo thời gian thực và các
điều kiện giao dịch để giúp người dùng hiểu được động lực
thị trường, hành vi chung của thị trường và cách quản lý
giao dịch cũng như các rủi ro liên quan.
Các lệnh hàm ý: Một tính năng độc đáo của cơ chế khớp
nối IDAP
IDAP cung cấp một hệ thống lệnh hàm ý, nó sẽ duy trì sự
kết nối giữa outrights, spreads và butterflies. Điều này có
nghĩa một sự thay đổi về giá trong một chiến lược nào cũng
sẽ dẫn đến sự thay đổi về giá của một chiến lược khác. Các
lệnh hàm ý IDAP không mang bất cứ nguy cơ rủi ro nào, bởi
vì nhà đầu sẽ không điền vào outrights cũng như spreads.
Ngay sau khi một nhà giao dịch điền vào một trong các
chiến lược, thứ tự từ chiến lược khác sẽ ngay lập tức thay
đổi. Các lệnh hàm ý IDAP làm cho thị trường hiệu quả hơn
bằng cách tăng tính thanh khoản và giảm chênh lệch các
cơ hội.

Các cơ hội tăng trưởng và đầu tư
Cho vay ngang hàng P2P
Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư thụ
động, họ sẽ cho những người khác vay số vốn của mình.
Lượng tiền số và tiền mặt của họ sẽ được đảm bảo có được
lợi nhuận mà không gặp phải bất cứ rủi ro nào.
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Các Sản Phẩm Chúng Tôi Cung Cấp
Qũy Đầu Tư Mạo Hiểm ICO
Thống kế cho thấy, ROIs cao nhất đạt được khi các nhà đầu
tư tham gia sớm vào các dự án ICO. Như vậy, với các nhà
đầu tư mới tham gia thị trường, đầu tư ICO chính là một cơ
hội để giảm thiểu rủi ro mất đi lợi nhuận do đầu tư chậm
chễ trên thị trường. Điều này có thể thấy rõ ràng, do đó vốn
đầu tư mạo hiểm vào ICO đang ngày càng tăng lên. Tuy
nhiên, đầu tư vào ICO có khoản lỗ tiềm năng là 30-40%,
cùng với đó là sự giảm giá ưu đã trong pre-sale, các nhà
sáng lập cũng sẽ giữ 20-30% tổng cung ứng. Ngoài ra, việc
tham gia sớm vào quỹ đầu tư này thường chỉ dành cho
HNIs. IDAP có mục tiêu thay đổi điều này bằng cách tạo ra
các quỹ mạo hiểm/niêm yết ICO. Nó sẽ cho phép các nhà
đầu tư nhỏ cũng được hưởng lợi khi họ đầu tư vào các dự án
blockchain ICO.
Vườn ươm ICO
Chúng tôi có niềm tin rằng thị trường tiền số mã hóa sẽ tiếp
tục phát triển, các dự án sáng tạo cần được hỗ trợ và
khuyến khích. Chúng tôi sẽ giúp các dự án tiềm năng tăng
vốn trong thời gian đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ với chương
trình vườn ươm ICO. Đội ngũ IDAP gồm các nhà phát triển
và nghiên cứu sẽ phân tích và đánh giá tính khả thi của dự
án, bao gồm triển vọng phát triển của đội ngũ, khả năng
chứng minh tài chinh và các vấn đề pháp lý. Chúng tôi sẽ
giúp đỡ các dự án hứa hẹn bằng cách cung cấp cho họ
nguồn lực cần thiết như nguồn vốn, hỗ trợ công nghệ, dịch
vụ pháp lý và tư vấn các vấn đề liên quan.
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Hệ Sinh Thái IDAP
Hệ sinh thái IDAP, bao gồm nền tảng IDAP và các sản phẩm liên quan
do IDAP cung cấp, nó đã được tính toán để phục vụ cả các nhà đầu tư
ưa thích và không ưu thích rủi ro. Nó được thiết kế để đáp ứng các nhu
cầu đa dạng của các nhà giao dịch hoặc các nhà đầu tư, từ những người
mới tham gia thị trường, các nhà đầu cơ, HFTs hoặc các tổ chức giao
dịch.
HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM IDAP
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Những Điểm Nổi Bật Về Công Nghệ
Kiến trúc sàn giao dịch IDAP được thiết kế cho phép triển khai song song
các thành phần chính của nền tảng lần lượt là, Cơ Chế Khớp Nối (ME),
Hệ Thống Quản Lý Rủi Ro (RMS), Hệ Thống Quản Lý Lệnh (OMS) và Bộ
Nạp Dữ Liệu Thị Trường (MDF). Điều này được thực hiện đồng bộ để đảm
bảo khả năng mở rộng không gặp vấn đề gì.

Công Cụ Khớp Lệnh Chính Xác
Công cụ khớp lệnh hỗ trợ cho Truy Cập Thị Trường Trực Tiếp (Direct
Market Access DMA), Giới Hạn Sổ Lệnh (Central Limit Order Book
CLOB), Yêu Cầu Báo Giá (Request for Quote RFQ), chức năng Lệnh hàm
ý cho thị trường tương lai, ưu tiên giá thời gian nhanh và đặt Lệnh theo tỷ
lệ phù hợp với thuật toán, các lệnh có điều kiện tiên tiến như OCO (OneCancels-the-Others), Brackets, các lệnh tảng băng trôi và nhiều loại
khác nữa. Đây là hệ thống quản lý rủi ro hiện đại.

Giao Diện Người Dùng Thân Thiện
Ứng dụng web, ứng dụng trên thiết bị di động, và phiên bản desktop đều
sẵn sàng cho các nhà giao dịch

Phiên bản Desktop thân thiện - Tùy chỉnh riêng cho nhà giao dịch
Giao diện với các tính năng bao gồm Đặt lệnh từ mẫu đơn hỗ trợ Market,
Limit, Stop-Loss, Stop-Limit, Iceberg, trailing stop, OCO, bracket và các
lệnh khác có điều kiện. Biểu đồ dữ liệu thị trường theo thời gian thực được
hỗ trợ bởi các chỉ số kỹ thuật và phân tích chung lẫn phân tích nâng cao.
Tính toán và giám sát các vị trí thuật lợi, đặt lệnh, lịch sử giao dịch, fill
book. Sắp xếp tùy chỉnh dữ liệu thị trường, trật tự và lịch sử giao dịch, vị
trí, biểu đồ, các công cụ kỹ thuật, các mục dữ liệu khác và sơ đồ màu
được cá nhân hóa với từng nhà giao dịch.
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Những Điểm Nổi Bật Về Công Nghệ
Nhiều Cấp Độ Bảo Mật Nghiêm Ngặt
Quản lý ví lạnh CCSS (cấp 1), Bảo hiểm ví nóng, OWASP top 10 tiêu
chuẩn hàng đầu, tiêu chuẩn EU GDPR, chứng chỉ chứng thực mở rộng
SSL, 3-FA, bảo vệ đa tường lửa.

OMS và SOR Cao Cấp
Hệ thống quản lý lệnh có giao diện FIX, hợp tác với nhiều bên bao gồm
các sàn giao dịch đa chức năng, ECNs, các hệ thống giao dịch thứ ba
như TT, Stellar, CQG.

Độ trễ thấp và tính khả dụng cao
Máy chủ được đặt tại nhiều khu vực địa lý giúp nền tảng hoạt động với
độ trễ thấp, được cân bằng tải, máy chủ giám sát 24x7 nên tính khả
dụng rất cao. Giao thức 4.2/4.4 cho HFTs.

Phí Giao Dịch
Phí mua token IDAP
Phí giao dịch phái sinh
Phí giao dịch spot
Phí dịch vụ cho vay P2P
Phí bán token IDAP

Không tính phí
0.015* - 0.03%
0.05* - 0.1%
7.5* - 15%
0.05%

*Chấp nhận khi thanh toán bằng IDAP Token
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IDAP Token
Chi Tiết Token

Tên

IDAP

Loại

ERC20

Tổng Cung Ứng (Cố định)
Vốn đầu tư tiền số được chấp nhận

1,000,000,000
BTC, ETH

* All IDAP Tokens not sold or allocated during the TGE will be destroyed.

Phân Bổ Token

Employee Pool
Advisors/Bounty

Liquidity
Public Sale
Team

Thời gian chuyển: Tokens của team sẽ được chuyển trong vòng 2
năm ( 25% sẽ được phát hành 6 tháng một lần)

Sử Dụng Nguồn Vốn

License & Insurance

Legal

Platform & Product
Development

Reserves

Operations

Marketing & Branding
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Tiện Ích Token IDAP
Phí giao dịch bằng 0 với những người đóng góp cho ICO
IDAP sẽ không tính bất kỳ khoản phí giao dịch nào cho
những người tham gia ICO của chúng tôi mua từ 20,000
tokens trở lên.
Giảm giá phí giao dịch
Giảm giá vĩnh viễn 50% phí giao dịch. Được áp dụng khi phí
được trả bằng IDAP token.
Phí quản lý
Phí cho vốn đầu tư mạo hiểm ICO. Khoản tiền thuế được trả
bằng IDAP tokens.
Phí niêm yết
Với tokens mới (nếu được chấp nhận niêm yết) sẽ trả một
khoản thuế nhỏ bằng IDAP tokens.
Đốt cháy IDAP tokens
20% khoản phí nhận được bằng IDAP tokens sẽ bị tiêu hủy
cho đến khi tổng cung ứng đạt 500 triệu.

Mức Giá Tham Khảo IDAO* sẽ luôn ở mức giá cuối
ICO
* Mức giá được áp dụng cho tỉ lệ chuyển đổi giảm giá khi thanh toán các khoản phí bằng
IDAP tokens.(Chi tiết sẽ được công bố trên white paper)
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Lộ Trình
Quý 4- 2017 đến Quý 1- 2018
Ý tưởng và khái niệm hóa của hệ sinh thái IDAP
Nghiên cứu và phân tích chi tiết được tiến hành, xây dựng đội ngũ
cốt lõi, tạo dựng ban cố vấn, quan hệ đối tác chiến lược.

Quý 2- 2018
Ra mắt IDAP ICO và thành lập công ty
Ra mắt website và công bố Lite Paper, công bố White Paper, xây
dựng cộng đồng, phát triển nền tảng sàn giao dịch IDAP, đăng ký
công ty ở Estonia, phát hành demo nền tảng IDAP, nhận chứng
nhận cho giao dịch phái sinh và quản lý tài sản, bỏ phiếu công
khai cho coins/tokens sẽ được liệt kê trên trao đổi trực tiếp, bắt
đầu token sale

Quý 3- 2018

Phát triển sàn giao dịch IDAP
Phát triển kiến trúc sản phẩm và kiểm nghiệm, phát triển Frontend, tạo lập quan hệ đối tác ngân hàng cho tích hợp fiat, kiểm
nghiệm sản phẩm thị trường phái sinh, nâng cao tích hợp API và
kiểm nghiệm, marketing sàn giao dịch IDAP, ra mắt phiên bản
Alpha

Quý 4- 2018
Ra mắt sàn giao dịch IDAP
Chạy thử các tính năng của nền tảng, ra mắt bản beta của nền
tảng, ra mắt sàn giao dịch IDAP, hỗ trợ các ứng dụng cho máy
tính, web và điện thoại, niêm yết coins/tokens bỏ phiếu hàng đầu
trên sàn giao dịch IDAP, thu thập quỹ đầu tư mạo hiểm ICO

Quý 1- 2019
Tích hợp các công cụ đầu tư
Tích hợp sản phẩm mở rộng, ETF tích hợp vào nền tảng IDAP,
chức năng cho vay P2P có hiệu lực, chỉ số thị trường tiền số được
thêm vào nền tảng, thu thập phản hồi khách hàng và phân tích

Quý 2- 2019
Vườn ươm ICO
Cung cấp dịch vụ vườn ươm ICO và đón nhận phản hồi từ người
dùng để cải thiện sản phẩm.
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Đội Ngũ và Ban Cố Vấn
Đội ngũ của IDAP với rất nhiều thành viên là cựu sinh viên đến từ các
trường danh tiếng như Đại học Oxford, Trường Kinh tế London,
Trường Kinh tế Stockholm, Viện Công nghệ Ấn Độ, Viện Công nghệ
quốc gia, Đại học Standford, và Đại học California. Họ có kiến thức
sâu rộng về rất nhiều ngành như Đầu Tư Ngân Hàng, Tài Chính, Kinh
Tế, Công Nghệ Thông Tin, đội ngũ chúng tôi là chuyên gia với nhiều
năm kinh nghiệm, sự nhạy bén trong kinh doanh và những kinh nghiệm
để thành công.

Đội Ngũ

Awanish Rajan

Atish Katyal, CFA

Murali Thakur

Anupam Agarwal

Co-Founder & CEO

Co-Founder & CFO

Co-Founder & CTO

Co-Founder & COO

Mukund Thakur

Ritika Chaturvedi

Abhishek

Himanshu Tiwari

Tech Lead

Operations Manager

Crypto Analyst

Blockchain Analyst
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Đội Ngũ và Ban Cố Vấn
Ban Cố Vấn

Amit Bansal

Andrew Friedman

Avinash Bhatia

David McKenzie

Financial Advisor

Blockchain Advisor

Technology Advisor

Blockchain Advisor

Jacob Lindorff

Jesper Lindorff

Kapil Mohan

Karan Singh

Marketing Advisor

Business Advisor

Technical Design
Advisor

Data Science Advisor

Neeraj Sehgal

Sandeep Goel

SekharRai Choudhuri

Technology Advisor

Cloud Computing
Advisor

Business Intelligence
Advisor
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Liên hệ với IDAP
Website

www.idap.io

General Contact

info@idap.io

Bounty Campaign

bounty@idap.io

Tham Gia Vào Cộng Đồng Của Chúng Tôi
Telegram

https://t.me/idap_io

Medium

https://medium.com/idap-io

Twitter

https://twitter.com/idap_io

Reddit

https://www.reddit.com/r/idap_io

Steemit

https://steemit.com/@idapio

Facebook

https://www.facebook.com/idapio.exchange

Instagram

https://www.instagram.com/idap.io

BitcoinTalk https://bitcointalk.org/index.php?topic=3431151
LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/idap-io/

GitHub

https://github.com/idap-io

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCGAJakK0ziGmn51yC_-9pyQ
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