Kriptovalute za vsakodnevne transakcije v prvem Bitcoin
mestu na svetu
15. marec 2018 – Razvijalci Eligme, kognitivne platforme za nakupovanje in trgovanje, ki
deluje na podlagi umetne inteligence in tehnologije veriženja podatkovnih blokov, so
napovedali pričetek testnega obdobja za prvo od njenih številnih funkcij. Transakcijski
sistem EliPay je nastal iz njihove ambicije, da bi uporabo kriptovalut s področja menjavanja
valut in borznega poslovanja razširili tudi na vsakodnevna opravila. Eligma postavlja testni
laboratorij v partnerstvu z BTC CITY-jem v Ljubljani. BTC CITY je prvo Bitcoin mesto, dom
številnih podjetij, ki razvijajo produkte na podlagi tehnologije veriženja podatkov ter največji
nakupovalni, trgovski in poslovni center svoje vrste. Z aprilom bo tako v nekaterih
tamkajšnjih trgovinah mogoče opravljati transakcije s kriptovalutami.
Z EliPay, sistemom za transakcije kriptovalut, bodo lahko vsi uporabniki opravljali transakcije
v kriptovalutah, tako na spletu kot tudi v fizičnih trgovinah. V fazi zgodnjega razvoja in
testiranja je ekipa oznanila, da bo uporabo transakcijskega sistema EliPay za svet zunaj spleta
omogočila v svojem testnem laboratoriju – BTC CITY-ju v Ljubljani, in sicer sredi aprila. Med
mnogimi prednostmi Eligme je prav funkcija EliPay tista, ki med privrženci tehnoloških novosti,
kripto zanesenjaki in možnimi podporniki projekta vzbuja največ zanimanja. Z njo ekipa
namreč izpolnjuje obljubo, da bo razvila resnično uporaben kriptožeton ELI, ki ga bodo
ustvarili ob začetku javne množične prodaje 17. aprila.
Jože Mermal, predsednik uprave BTC d.d.: "Družba BTC nenehno stremi k razvoju in integraciji
sodobnih tehnologij v svoje okolje, zato bomo kot strateški partner podjetja Eligma v okviru BTC
Living Lab-a omogočili testiranje sistema EliPay v realnem okolju, pri izbranih poslovnih partnerjih
v BTC CITY Ljubljana. EliPay bo omogočal uporabo kriptovalut tako na spletu kot tudi v fizičnem
svetu, kar bo našim obiskovalcem in poslovnim partnerjem omogočilo sodobno, transparentno in
poenostavljeno nakupovalno izkušnjo."
Ekipa strokovnjakov in e-vizionarjev, ki jih podpirajo izkušeni svetovalci s področij poslovnega
razvoja, umetne inteligence, tehnologije veriženja podatkovnih blokov oz. tehnologije
blockchain ter e-poslovanja, je zadovoljna s potekom razvoja projekta. »Srečo imamo, da je naš
partner BTC d.d., družba, ki upravlja in razvija ugledni nakupovalni, logistični, poslovni in zabaviščni
center BTC City Ljubljana z več kot 60-letno tradicijo. Razprostira se na več kot 475 000 kvadratnih
metrih in letno privabi več kot 21 milijonov obiskovalcev. BTC CITY, ki z edinstvenim ekosistemom
in več kot 450 trgovinami gosti več kot 4,000 poslovnih partnerjev, predstavlja idealen testni
laboratorij, kjer nameravamo testirati EliPay in lansirati prvo različico Eligme do konca leta 2018,«
je izjavil Dejan Roljič, ustanovitelj in generalni izvršni direktor zagonskega podjetja, ki stoji za
zamislijo.
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Eligma vstopa na trg, na katerem je obseg prodaje lani znašal 2,3 bilijona ameriških dolarjev.
Njeni načrti so ponuditi preproste rešitve za težave, s katerimi se soočamo vsi, ki kupujemo
na spletu. Z izkoriščanjem prednosti, ki jih prinašata strojno učenje in umetna inteligenca,
nastaja platforma, s katero bodo uporabniki lahko prihranili čas in denar; omogočala bo
namreč najboljše rezultate iskanja, ki bo temeljilo na specifikacijah izdelka, ki ga bo uporabnik
iskal na spletu. To bo mogoče zaradi funkcije odkrivanja, s katero bodo uporabniki Eligme
lahko z enim samim računom dostopali do celotne palete najrazličnejšega blaga na spletu.
Gre za edinstveno funkcijo enotnega dostopa, ki bo poenostavila izkušnjo spletnega
nakupovanja. Ne bo se treba več registrirati v različnih spletnih trgovinah, da bi primerjali ceno
ali izdelek, saj bo najboljšo ponudbo za vaš naslednji nakup našla Eligma sama.
Časovni načrt prve faze z mejniki zajema obdobje naslednjih treh let. Eligma nastaja s ciljem
razvoja celovite tehnološke rešitve za pomanjkljivosti e-poslovanja in poslovanja nasploh ter
preprostejše spletno nakupovanje. Zagonsko podjetje bo prodajalo svoje ELI kriptožetone s
ciljno vsoto prispevkov 24 milijonov ameriških dolarjev, ki se bo začela 17. aprila, predprodaja
za privržence in podpornike projekta pa 20. marca. Za več informacij o platformi, ki bo z
umetno inteligenco in tehnologijo veriženja podatkovnih blokov spremenila izkušnjo
spletnega nakupovanja, obiščite www.eligma.io.

•

Postanite član Eligmine skupine na Telegramu - https://t.me/eligma.

•

Sledite najnovejšim dogodkom na omrežjih
o

Facebook (https://www.facebook.com/eligmacom),

o

Twitter (https://twitter.com/eligmacom) in

o

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/eligma/).

•

Berite Eligmin blog: www.medium.com/eligma-blog.

•

Naročite se na novice: www.eligma.io.
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