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PENDAHULUAN
Animatix adalah platform blockbuster terdesentralisasi untuk layanan biaya transaksi yang
lebih murah. Tujuannya adalah untuk menyediakan transaksi biaya yang lebih sederhana,
cepat dan murah di dalam dunia pertukaran crypto. Animatix akan menjadi mata uang
utama antara pembeli dengan bursa/market pertukaran. Setiap bursa ataupun market
pertukara akan mendapatkan 90% dari hasil penjualan token sementara 10% akan
digunakan untuk mempertahankan platform & pengembangan block token.

TAHAP-TAHAP PERJALAN PROYEK MEMERLUKAN LANGKAH-LANGKAH
YANG AKAN DIAMBIL UNTUK MEMASTIKAN KEBERHASILAN PLATFORM
ANIMATIX
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ANIMATIX PLATFORM

Platform Animatix adalah proyek crypto antara penjual dan pembeli ataupun pengirim dan
penerima yang terdesentralisasi tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga seperti pemerintah
& pihak pembangun proyek, dengan dengan kata lain peer to peer sebagai gantinya.
Platform ini akan bekerja pada kontrak cerdas yang disebut Ethereal blockbuster dan benarbenar terdesentralisasi, tanpa memiliki otoritas pusat.






PERSYARATAN:Kami akan melakukan melakukan pemeriksaan
otentikasi pribadi (KYC) untuk mengetahui penerima dengan negara yang
melarang crypto serta akun palsu (tuyul).
SISTEM REWARD:berdasarkan produktivitas yang di lakukan seperti
pembangun/dev token, tim penjualan, penerjemah, serta bounty hunter akan
mendapatkan sedikit token sebagai imbalan atas waktu dan pikiran dalam
pengembangan proyek.
rincian amx token
RINCIAN ANIMATIX:transaksi kelas atas, menyelesaikan permasalahan
crypto, program hadiah dengan cara membagikan akun jejaring sosial kami,
transaksi animasi. "ANIM token" digunakan untuk transaksi antar pembeli
dan penjual di bursa . Token ini adalah AirDrop untuk sementara waktu, jika
rekan-rekan mau membeli silakan beli di bursa.

SOLUSI
RINGKASAN
Setelah melihat Pasar/market crypto yang berkembang di hari ke hari maka dari itu kami
mengemukakan gagasan untuk menciptakan platform ANIMATIX. Perkembangan industri
crypto global pada tahun 2015 adalah sekitar 244 miliar dolar AS atau setara dengan
3100triliun rupiah. Pasar crypto utama meliputi Amerika Serikat, Kanada, Jepang, China,
Prancis, Inggris, Korea dan Jerman. Pesatnya perkembangan teknologi telah membuat crypto
komputer dapat diakses oleh orang-orang dan industri crypto adalah salah satu industri yang
paling berkembang secara dinamis. Permintaan akan crypto berkembang pesat, jadi kami
menggunakan teknologi blok untuk membuat platform dimana produsen konten dan pembeli
berkumpul untuk melakukan operasi pada platform yang terdesentralisasi.
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KEUNGGULAN
Kami memiliki banyak sekali keunggulan yang jelas bagi rekan-rekan yang ada di platform
kami, contohnya rekan-rekan mendapatkan keuntungan dari rendahnya biaya transaksi dan
bisa menghemat hingga 90% itu merupakan suatu keuntungan dari setiap penjualan dan
transaksi.
PENGIRIMAN DOMPET KE DOMPET(p2p): Kami menjalankan pengiriman
yang sangat-sangat terbuka atau tidak ada unsur-unsur kebohongan semata,
karena itulah pemegang token dapat melakukan transaksi tanpa ada rasa khawatir.
BIAYA TRANSAKSI YANG KECIL: Demi memuaskan anggota pemegang token
kami, platform ini hanya akan mengambil 10% dari setiap transaksi yang diajukan di
platform kami, sehingga rekan-rekan dapat memaksimalkan pendapatan dalam bursa/
pasar perdagangan.
PENGIRIMAN YANG SANGAT CEPAT: Setelah transaksi berhasil disetujui oleh
block kami, dana akan langsung masuk ke walet/dompet tujuan rekan-rekan konten.
PENARIKAN DANA: Tidak seperti platform lainnya, keutungan yang didapat dari
pasar/bursa dapat langsung ditarik ke walet etherum rekan-rekan tanpa ada minimal
dan batasan penarikan.
PENGEMBANGAN: Platform akan terus berkembang untuk mencegah kesalahankesalah sistem seperti bug atau pun eror itu tidak akan pernah terjadi, dan juga
menyertakan fitur baru yang akan berguna bagi pengguna.
KEAMANAN: Keamanan semua pengguna dijamin ke amananya, kami akan
menggunakan keamanan maksimal untuk menghindari terjadinya hack ataupun
pembobolan dompet.

EKOSISTEM
Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa platform kami benar-benar transparan dan
mudah digunakan oleh semua orang. Platform ini menggunakan kontrak cerdas berdasarkan
blok Etereum yang p2p untuk mengkonfirmasi operasi yang dilakukan tanpa otoritas pusat
seperti pemerintah ataupun pihak pembangun/dev.
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PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN
Bersama dengan dukungan masyarakat, kita bisa membangun platfom gratis biaya transaksi
pertama yang akan mengubah cara berpikir orang-orang mengenai sistem pembayaran sederhana
dan operasi yang lebih murah menggunakan teknologi-teknologi blok tanpa menggunakan sarana
pihak ketiga seperti bank ataupun pemerintah. Selain itu, pendapatan dari biaya yang diperoleh
dari bursa ataupun market pertukaranakan digunakan untuk mempertahankan & melanjutkan
proyek pengoperasian.









5% dari biaya yang dikenakan akan digunakan untuk pengembangan proyek.
3% akan diberikan ke pengguna, sebagai sistem loyalitas sesuai dengan aturan sistem
reward kami
1% untuk ga atau competisi mingguan
1% untuk jaringan etherum

Kami melakukan percobaan 1Q pada tahun 2018, dan berdasarkan laporan angota kami
percobanya gagal, kami akan menyelidiki dan memperbaiki bug itu. Platform 3Q akan di uji
lagi pada tahun 2018, dan plaform versi resmi akan di rilis di 1Q pada tahun 2019. Kertas putih
v2.0 berencana dirilis pada akhir tahun 2018, sehingga semua investor bisa melihat langkah
selanjutnya yang akan kami ambil dalam proyek Animatix, agar bisa menjadi perubahan dalam
sistem industri crypto, kita memerlukan langkah-langkah selanjutnya rekan-rekan bisa
melihatnya sendiri di web kami. Untuk industri crypto, lebih cepat dan lebih murah hal itu
akan sangat bagus untuk di gunakan pada sistem yang telah selesai. Ini adalah sebuah crypto
yang bisa diwujudkan dengan memadukan teknologi blok chaining dengan industri.
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ANIMATIX ТОKEN
penjualan platform akan dilakukan dengan menggunakan token ANIMATIX (AMX). Semua
operasi di platform, mulai dari penjualan, proses (kyc), tanya jawab/live chat, bonus anggota
atau pemberian hadiah dan layanan lainnya yang akan segera tersedia dengan menggunakan
token platform. itu membuktikan bahwa token ini cukup bagus dimasa depan.

1. DETAIL TOKEN

NAMA TOKEN: ANIMATIX TOKEN
SIMBOL : ANIM
ANGKA(DECIMALS): 18
JUMLAH SAAT INI: 1.000.000
BATAS PASOKAN : 3.000.000

2. DISTRIBUSI
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TIM
SIAPA SAJAKAH TIM ANIMATIX ? INI DIA

KALU NDUKWE: PENDIRI/MANAJER STRATEGIS

JEFFERY EMMANUEL: INSINYUR PERANGKAT LUNAK

JOHNSON THEOPHILUS: INTERFACE / DESAIN

ANITA PARKWOOD: PEMASARAN/SMI

AT SCHWARTZ: PEMBANGUN/PENGEMBANG
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KESIMPULAN
kertas putih/dokumen ini berisi informasi yang dibutuhkan tentang platform Animatix.
Tujuan dari platform ini menyediakan layanan perdagangan yang aman, terdesentralisasi
dan peer to peer, antara produsen token dan pembeli token yang relevan.
Platform ini akan menggunakan kekuatan teknologi blok untuk memberikan
pertukaran terdesentralisasi antar pengguna.
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