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Thế giới tài sản kỹ thuật số đã bùng nổ với sự ra đời của Bitcoin vào
năm 2009.

VISION
MISSION

Công nghệ chuỗi khối đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn trong
nền kinh tế, nhưng trong một phiên bản công ty hơn.
Không thể phủ nhận, các ứng dụng web và blockchain là công nghệ của
tương lai, của ngày hôm nay.

InziderX là công ty tiên phong trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web và
chương trình thực thi liên quan đến công nghệ giao dịch blockchain.
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INX
Tài sản kỹ thuật số

INX
VÒI

INX là tài sản kỹ thuật số được phát triển cho các giải pháp
mà InziderX cung cấp cho người dùng.
Dựa trên công nghệ CryptoNote, như Monero nổi tiếng, giao
thức này đã chứng minh tính ổn định của nó và cho phép ẩn
danh hoàn toàn các giao dịch.
GUI INX cho phép bạn quản lý tài sản kỹ thuật số của mình và
thực hiện các hoạt động cơ bản. Nó bao gồm lịch sử của các
giao dịch trong quá khứ cũng như quyền truy cập vào nhóm
khai thác.
Các chương trình này có sẵn trong Windows X64 và Linux X64.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

INX
TỔNG CUNG CẤP: 144M
MÙA TRƯỚC: 72M
KỸ NĂNG: 1%
ALGORITHM: Tiền điện tử
MỤC TIÊU KHÁC BIỆT: 120 GIÂY
YẾU TỐ TỐC ĐỘ EMISSION: 24
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APP thương nhân kỹ thuật số

ỨNG DỤNG
TRONG
PHÁT TRIỂN

Ứng dụng cung cấp tín hiệu
để giao dịch tiền điện tử

Diễn đàn INX
Một diễn đàn nơi người tham gia
được thưởng INX

Trao đổi INX
Trao đổi P2P phi tập trung
Giao dịch A.I & Algo

03.

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI SỐ
Tín hiệu giao dịch tiền điện tử từ các nhà cung cấp đủ điều kiện.
Trở thành một nhà cung cấp và kiếm tiền từ các kỹ năng của bạn.

Signals

Trở thành nhà cung cấp

Truy cập danh sách các nhà cung cấp
tín hiệu được xếp hạng theo số liệu
thống kê đã được chứng minh. Nhận
thông báo theo thời gian thực khi tín
hiệu được đăng.

Dự đoán thị trường và gửi tín hiệu của
bạn. Xếp hạng chính mình trong số các
nhà cung cấp tốt nhất và kiếm tiền từ
tín hiệu của bạn.

Công cụ thị trường

Thống kê và xếp hạng

Đồ họa, tổng quan thị trường và tin
tức. Tất cả các công cụ thương nhân
cần để xây dựng phân tích của họ và
theo dõi thị trường.

Cách tốt nhất để đánh giá các nhà cung
cấp tín hiệu là giữ lịch sử kết quả của
họ và phân loại chúng theo thống kê.

DIỄN ĐÀN
INX

Tích hợp chuỗi khối INX
Kiếm tiền từ nội dung
Trò chuyện được mã hóa
Hệ thống bỏ phiếu
Trang tùy chỉnh
Biểu ngữ trả tiền

Có phải một số đổi mới mà InziderX đang có kế
hoạch đưa ra!

TRAO ĐỔI
INX
InziderX là cửa sổ của các thương nhân
trong thị trường của ngày mai!

03.

TRAO ĐỔI P2P INZIDERX
Các công cụ đầu cuối giao dịch tiên tiến nhất kết hợp với các công nghệ mới nhất

Ký quỹ và đòn bẩy

Cộng đồng học tập

Các loại lệnh phức tạp

Cuộc thi thương nhân

Gói biểu đồ giao dịch chuyên nghiệp

Giao dịch tín hiệu

Giao dịch thuật toán với API

Chương trình khen thưởng

Tích hợp ví HD

Bình chọn của cộng đồng

Chương trình tạo thị trường

Tin nhắn nặc danh và được mã hóa

TƯƠNG LAI

A.I. và thuật toán là tương lai của giao dịch.

GIAO DỊCH
A.I & ALGO

Giao dịch tiền thuật toán đã chiếm hơn 60%
khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị
trường.
A.I. giao dịch là giai đoạn tiên tiến nhất trong
đó việc trích xuất dữ liệu lớn trước đây
không thể tiếp cận được với con người.
InziderX chuyên về các ứng dụng giao dịch
tài sản kỹ thuật số và cách tốt nhất để đạt
được mục tiêu này là khám phá mọi con
đường có thể.
Cuộc đàm phán với A.I. và thuật toán là một
trong số đó.

INZIDERX
TƯƠNG LAI

Danh sách trao đổi
Quảng cáo và hiệp hội
Ứng dụng tín hiệu tiền điện tử
Phát triển diễn đàn INX
Trao đổi P2P INX
A.I & Thuật toán Rô bốt
HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO CỦA CHÚNG TÔI!

NÓ KHÔNG ĐƯỢC TÌM
HIỂU, CHÚNG TÔI PHẢI
TẠO SỰ THẬT CỦA
THỜI GIAN!

Email : info@inziderx.io
Trang mạng : https://inziderx.io

