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Agreements.

•

Một Hợp Đồng Lao Động: yếu tố quan trọng nhất của
chuỗi khối, giúp đăng ký các thỏa thuận về thời gian,
địa điểm và cách thức công việc sẽ được thực hiện.

•

Một Cơ Chế Thanh Toán: Hỗ trợ việc chuyển giao tiền
thù lao từ chủ thuê đến người lao động

•

Bảo Hiểm Thanh Khoản: Bảo vệ các bên tham gia khỏi
các biến động thường gặp trong giá trị tiền thuật toán

GRAIN Giúp Giải Quyết Vấn Đề Gì?

•

Thu Hoạch: Cho phép người lao động thu lợi từ thành
công của GRAIN

Bằng cách chuyển các thỏa thuận lao động sang một giải pháp
chuỗi khối, chúng tôi có thể giảm các phụ phí một cách đáng kể
và giúp cả hai bên giao dịch đều được lợi:

•

Quản trị: Đảm bảo GRAIN có thể đáp ứng toàn bộ các
yêu cầu pháp lý và tuân thủ pháp luật

GRAIN Là Gì?
Grain là một giải pháp hạ tầng cơ sở cho phép các công ty xử lý
các thỏa thuận lao động trên chuỗi khối với khả năng thanh toán
lập tức.
mechanism.

Thanh toán cặp tiền chéo
rẻ hơn đến 10 lần

Ngăn chặn các vấn để với
dòng tiền gây ra do thanh
toán chậm

qua GRAIN, các công ty có thể tiết kiệm

Việc chuyển tiền cho người lao động rẻ

Thanh toán ngay lập tức sau khi hoàn

hàng tỉ eur từ các quy trình lập bảng

hơn nhờ các phí đổi tiền bất lợi hoặc phí

thành công việc đảm bảo các bên hợp

lượng đắt đỏ và các dịch vụ trung gian.

giao dịch cao được xóa bỏ.

Cắt giảm chi phí lao động
Bằng việc tổ chức thỏa thuận lao động

đồng không bao giờ gặp vấn đề với
dòng tiền của họ.

Một hệ sinh thái mở cho các thỏa thuận lao động
agreements

Phân Bổ Token

Chuỗi khối GRAIN mở ra nhiều khả năng mới cho các tổ chức
nhân sự, các bên tính lương, các nhà phát triển hệ thống HR, các
phần mềm kế toán và nhiều những bên khác. Đó là lí do vì sao
GRAIN sẽ đóng vai trò hạ tầng cơ sở cho các bên giao dịch để xử
lý các thỏa thuận lao động. Cho mỗi giao dịch, các bên sẽ nhận
một khoản phí nhỏ.

Chi tiết về Grain Token
Dựa trên Ethereum

Bắt Đầu Lập Danh Sách Trắng

Grain là một token tương hợp ERC20 Tháng 1, 2018

Tổng lượng cung cấp token Bán Token
3.600.000.000 GRAIN token

30% số token trong ICO

Bán token công khai (ICO)

Chỉ tiêu mềm ICO

Từ 01/03/2018

€ 3 triệu (EUR) (3.68 triệu USD)

Chỉ tiêu cứng ICO

Ngày Phát Hành

€ 30 triệu (EUR) (36.8 triệu USD)

Tháng 4, 2018

Thông Tin Chi Tiết
Đọc Sách Trắng

Tới Website

