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Ccoin Network și SourceLess Blockchain 
LightPaper – Business edition (puncte de vedere orientate catre afaceri) 

  

I. CCOIN NETWORK 

I. a) Definiție 

Ccoin Network este un sistem de tip fintech bazat pe tehnologia blockchain 
având ca principalele atribuții transferurile de bani p2p, p2p si b2b, la calitate taxele 
de tranzacționare dar și de a putea oferi discounturi de 2,5% - 5% la uzul cardului de 
tip Visa eliberat sub sigla Ccoin Network dar și discountul aplicat la uzul Pos-ului 
Ccoin Network. 

Motto-ul Ccoin Network și baza ecosistemului fintech: banii trimisi = banii primiți. 
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Cifre:  
 

• Ccoin Network / CCOS Cantitate emisa: 63.000 000 CCOS  
• Suma maxima in piata: 21 000 000 CCOS (update pe 15.07.2021)  
• Suma folosita de CCoin Network Fintech – blocata si disponibila doar pentru 

plati , transferuri , etc este: 42 000 000 CCOS  
 

I. b) Financiar  

 

b1) Merchant/Portal de plată prin Ccoin Network 

Companiile pot alege din cele doua variante de colaborare: afiliat sau partener.  

Ccoin Network poate fii utilizat pentru platile online cât și pentru plătile fizice 
(in persoana) prin POS-ul Ccoin Network, sau prin utilizarea aplicațiilor online 
Android, iOS sau portofelele digitale partenere (Metamask, Trust Wallet, 
Wallet.ccoin.uk). 

La acceptarea plătilor prin Ccoin Network sunt permise peste 100 de tipuri de 
cryptomonede prin card debit sau credit servicii adiacente de la terți precum 
Paypoint mone, dar si platile prin serviciile de plati de tip (revolut, monese, 
crypto.com, etc). Dar pot opta si pentru transferuri bancare internaționale de tip 
IBAN, SEPA sau Swift. 

In functie de tipul de solutie clasica de plata (la FIAT-Cryptomonede) timpul de 
procesare al plății difera:  daca la plățile prin card sau alte servicii similare care 
permit confirmarea în timp real, timpul de procesare si cumparare este sub un 
minut, inclusiv prin plata la POS-ul Ccoin Network, la transferurile bancare,  va fi 
necesar un timp de tranzacționare între 24 și 72 de ore datorită limitarilor acestui tip 
de transfer. 

b2) Sistemele clasice de acceptare a plăților vs Ccoin Network 

Beneficiile Ccoin Network sunt clare, ușor de identificat și de înțeles, mai ales in 
idea adoptării din ce în ce mai mare al criptomonedelor la nivel mondial dar și 
adoptarea mai mare a serviciilor de tip fintech bancare vs serviciilor bancare clasice, 
datorată costurilor mari timpilor de procesare nejustificați procedurilor birocratice 
greoaie dar și limitărilor ce sunt impuse de cel mai multe ori nejustificat.  

Aici nu ma refer doar la sistemele bancare și la toate celelalte sisteme de 
transfer de bani similare Western Union, Moneygram, Smith&Smith etc. 
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b3) Ccoin Network - combustibil financiar (crypto-fuel) 

Din punct de vedere economic un ecosistem financiar nu poate anula costurile 
generate de tranzacții mișcarea efectivă a valorilor generează costuri .Acestea se 
aplică până în ziua de astăzi în tot ceea ce înseamnă monedă fiduciară în sistemele 
clasice de transport valori, virtuale sau fizice.  

Prin Ccoin Network, acest lucru devine posibil odată cu aplicarea efectivă în 
tranzacționare a criptomonedei ccos (la acest moment, token ERC20, Ethereum, 
dupa 15 iulie migrata la maturitatea si deplinatatea unei cryptomonede de sine 
statatoare, pe propiul Blockchain). 

Principiul aplicat în Ccoin Network, este acela în care, criptomoneda este 
combustibilul din spatele oricărei valori tranzacționate valoarea este data de însăși 
valoarea criptomonedei pe care aceasta o capătă prin adopția și tranzacționarea in 
scopul indeplinirii obiectivului, acela de a anula costurile generate.  

Migrarea de pe 15 iulie pe propiul blockchain este necesară și vitală pentru a 
putea gestiona si reduce la minim, costurile generate de mutarea valorilor de la un 
posesor la altul. 

 

I. c) Tehnologia aplicata pe fintech-ul Ccoin Network  

Considerând în ziua de azi dificultatea tranzactionarii oricărei cryptomonede, 
de la achizitionare și schimb în moneda fiduciara sau invers, in cryptomoneda, 
precum și prețul fluctuant, volatilitate enorma, dar si necesitatea cunostintelor in 
tranzactionare, sau comisionarii enorme, am creeat ecosystemul Ccoin Network, ce 
va gestiona in mod transparent, predictibil si sigur orice tranzactie pe care membrii o 
v-or dorii, cu minimul cunostintelor necesare. 

Efectiv, banking as a service (saas) și ecosistemul blockchain, fuzionează pentru 
a indeplinii scopul de baza a oricărei criptomonede: beneficii pentru comunitate.  

In Ccoin Network, membrii și utilizatorii beneficiază o platforma - banking saas, 
ceea ce le permită tranzacționarea clasică dar și ce a criptomonedelor cu ajutorul 
unui exchange crypto monede având la bază un A.I. integrat, necesar pentru a 
reduce posibilele greșeli umane sau lipsa cunoștințelor în tranzacționarea 
criptomonedelor, de la problemele diverse precum alegerea ce oferă cel mai bun 
preț precum și riscul volatilității din piața cryptomonedelor.  



 

Ccoin Network powered by SourceLess Network 
www.ccoin.uk 

Prin intermediul Ccoin Network, putem discuta de o stabilitate a prețurilor 
folosită în tranzacționarea din cripto în monedă fiduciară, similară cu tranzacționarea 
unui Stable coin. 

 

I. d) Aplicativitate si beneficii pentru Business  

Discutăm de două categorii de contract pe care Ccoin Network il ofera:  

d1) Parteneriat 

Efectiv afacerea dumneavoastra, (indiferent de țara de încorporare sau punctul 
de lucru) poate deveni parteneră Ccoin Network, prin această formă de contractare 
devine un partener cu drepturi și beneficii in proportie de 90% cu ale ecosistemului 
mama. 

Detaliem: 

Prin colaborarea de tip parteneriat entitatea devine un deținător pe viață sau 
bineinteles pana la incetarea colaborării , a unui nod SourceLess, în care acesta poate 
utiliza sistemul, cu drepturi de Master iar toate beneficiile generate in Ecosistem, 
indiferent că vorbim de cele de tip discount 2.5% - 5% precum și posibilitatea 
eliberării de carduri co-branded dar si a posibilitatii subcontractării servicilor oferite 
de Ccoin Network si nu in ultimul rand al castigurilor provenite din Staking. 

Acest tip de colaborare nu este limitat la deținătorii unei companii sau sau al 
oricărui tip de afacere acesta poate fi aplicat inclusiv în contractarea persoana fizica 
sau PFA. 

d2) Afilierea  

În afiliere, Coin Network gestionează în totalitate serviciile: Nodul SourceLess, 
eliberarea de carduri, detinerea Pos-ului, a wallet-urilor aferente, sunt detinute si 
deservite de Ccoin Network, clientul ca si afiliat are parte de beneficiile platilor 
necomisionate, precum si de beneficiile aduse ca si volum la capitalizarea monedei 
/pret crescut in procente, raportat la suma tranzactionata prin afiliat (se calculeaza 
pret ziua 1 in care se intra in vigoare – pana in ziua 30, cand se retribuie ccos/srccoin 
catre afiliat). 
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 II. SourceLess Blockchain  
 

II. a) Definiție SourceLess Hybrid Blockchain 
 

Blockchain multi-propietate (multi assets), cross-chained-multi-blockchain, 
public (Bitcoin, Ethereum, Cardano, Stellar, etc.) and private (DLT) cu suport pentru 
adaugarea (migrare sau creare) a token-urilor, tranzactionarea prin DEX-ul integrat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enumeram cateva din atributele Blockchain-ului SourceLess: 

 
Cross-blockchain – tranzactii si date – permite citire-scriere-autorizare 

intra-blockchain-uri. 
 

Tranzactiile din orice blockchain, pot fi facute cu minimul de cost, si cu ajutorul 
ecosistemului Ccoin Network pot fii lipsite in totalitate de costuri (indiferent ca 
discutam de BITCOIN, ETHEREUM sau orice alt token sau cryptomoneda ) daca 
acestea sunt facute prin CCOS ca si combustibil. 
 

Numarul tranzactiilor creste exponential prin delegarea directa a nodurilor 
afiliate, dar si hibridizarea blockchain-ului (SourceLess Hybrid Blockchain) ca suport 
autonom in autorizarea si confirmarea a pana la 100 000 de tranzactii / secunda 
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(TPS), comparabil cu VISA (24 000 tranzactii pe secunda (cel mai rapid procesator din 
acest moment), iar crypto-ecosistem (Ripple - cu 15000 tranzactii/secunda). 
 

Guvernanta – autonoma, democratica – prin vot-ul detinatorilor. 
 

GPT-3 (constructie) & Formwelt (comunicare si integrare) AI - inglobat in ARES 
(limbajul de programare al SourceLess Blockchain - guvernat de AI). 
 

Ce va face implementarea usoara (precum si constructia de website-uri sau 
aplicatii) chiar si pentru cei lipsiti de aptitudini IT. 
 

WEB de la zero cu maparea adreselor (str.domeniu), adrese ce v-or fii folosite 
si in usurarea la tranzactionare (nume simplu de retinut si folosit) dar si pentru 
garantarea identitatii (KYC & AML). 
 

Shared hosting pentru toti utilizatorii – atat detinatorii persoane fizice cat si 
afaceri. 
 

Mediu web in care utilizatorii au conexiune hibridizate p2p dar si hosting cu 
self-balansare (randamentul de spatiu utilizate este de 90%) comparat cu actual – 
52% - se limiteaza resursele la 90%, avand pregatite in stand-by un necesar instant 
accesabil de 10%, dar si pune la dispozitie lending-ul de spatiu al oricarui membru, 
acesta fiind direct recompensat cu 90% din valoarea spatiului; restul de 10% fiind 
dispusi in contul master al blockchain-ului si acopera costurile spatiilor hybrid 
(detinute de SourceLess INC). 
 

Carbon-free, ecologic si prezervator de resurse, SourceLess Blockchain. 
 

Merchant intern–construit – permite acceptarea la plata prin cryptomonede 
sau alte modalitati de plata (FIAT –moneda fiduciara) catre orice detinator sau 
utilizator al Ccoin Network & SourceLess Blockchain. 
 
 
 II. b) SourceLess Blockchain – ecosistem financiar up-blockchain 
 

• Aplicat pe Ccoin Network (tranzactionare) 
• SrCCoin/STR - mic rezumat  
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Descriere:   
 

Discutam despre un ecosistem financiar de tip fintech, aflat in mediul ideal al 
unui combustibil (ccos) ce se aprecieaza, ca valoarea, odata, cu adoptia sa, precum si 
cu tranzactionarea din ce in ce mai mare. 

Ccoin Network trebuie sa se afle in ecosistemul SourceLess pentru a putea 
genera valoare si a conserva la minim costurile generate de celelalte cryptomonede, 
dar si de necesitatea, transformarii din cryptomoneda in moneda fiduciara, la 
momentul acesta, inca vitala in viata reala, dar care, odata cu adoptia 
criptomonedelor la nivel global o va diminua masiv. 
 

Blockchain-ul SourceLess, v-a permite generarea instantanee a oricarei plati pe 
baza propiei cryptomonede, anume SrCCoin, cu tickerul STR, sau a oricarei 
transformari de valoare, prin DEX-ul integrat, ce v-a functiona prin combustibilul STR.  

Moneda propie, tranzactionata in background-ul oricarei miscari de propietate 
cryptomoneda, NFT, sau orice alta forma de date valoroase, duce la absortia integrala 
a costurilor generate. 
 

SrCCoin/STR va avea o cantitate limitata la 63 000 000 000 de unitati, 
reflectand in mod direct paritatea cu un CCoin – aceea de 1000 STR = 1 CCOS  

Acest lucru este vital pentru a putea gestiona si transferurile permanente de 
valoare – prin CCoin Network si a putea compensa si gestiona costurile generate in 
tranzactiile FIAT-CCOS-FIAT, fara a necesita corectii umane (autonomie deplina la 
transferul de valoare). 
 
 II. c) Tehnologie 
 
 1. Blockchain aplicat pe business-ul clasic 
 

Luand in considerare orice tip de afacere din sistemul clasic , putem considera 
tehnologia Blockchain ca fiind ideala din mai multe puncte de vedere: 

 
Incepand cu platile efectuate, solutia mult mai sigura decat sistemele actuale 

(aici nu ne referim doar la partea de siguranta a datelor, care este imbatabila, in fata 
oricarui tip de atac informatic ci si la siguranta fata de posibile plati frauduloase, 
acestea fiind eradicate total, precum si la eradicarea completa a posibilitatii furtului 
de identitate, cat si la garantarea bonitatii clientului, prin transparenta la nivel 
financiar pentru toti utilizatorii ecosistemului precum si celelalte beneficii de 
securitate garantate inca prin bazele blockchain-ului ca si tehnologie) , costurile 
enorm reduse fata de sistemele clasice, in cazul SourceLess si al Ccoin Network ele 
fiind zero; birocratia, redusa doar la interogarea blockchain-ului; contabilizarea 
automata inglobata in orice blockchain / sistem de plati de acest tip; disponibilitatea 
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instantanee la fonduri, atat pentru companie, dar si pentru client; timpul necesar 
efectuarii oricarei plati devine incredibil de mic; greselile umane in efectuare platilor 
“gresite” sunt zero; conservarea valorilor in blockchain sunt garantate de insasi 
existenta blockchain-ului. 
 
 2. Sourceless Hybrid Blockchain – aplicat afacerilor 
 

Web3 & IOT – prin DLT si servicii p2p similare Torrent – client  
 

Faceam referinta la STR.Domains si Shared Hosting, prin aceasta se creeaza un 
nou mediu de tip web, in care detinatorul are multiple beneficii, mai ales ca si 
afacere: SourceLess Web va pune la dispozitie un spatiu de hosting initial (necesar 
serviciilor ca si expansiune initiala) de 100 000 Terrabytes, pentru a garanta un suport 
tuturor membrilor ce isi vor inregistra un domeniu de tip STR.domeniu, ce va gazduii 
website-uri similare celor din www-ul actual, dar si de a le asigura suport software, 
ARES, gestionat initial de AI-ul GPT-3 si de AI-ul celor de la Formwelt. Daca in 
perioada BETA, 15 07 2021 – timp de 6 / 12 luni se va face migrarea standardizata a 
web-urilor existente, dupa aceasta perioada, tot sistemul se va autogestiona si se va 
trece la pasul urmator, acela de a permite in “containere” dedicate migrarea tuturor 
tipurilor de conturi de socializare, chat-uri, sau oricarei platforme de acest tip in 
ALL-in-ONE-ul oferit de SourceLess Web, in care guvernarea suverana o are 
comunitatea, iar sistemul este conceput ca fiind un AI –learning DLT, cu bazele pe 
blockchain (adresare – identificare). 

Efectiv, fiecare membru si detinator al unei adrese STR.domeniu va putea sa-si 
creeze un mediu eficace si bazat pe www, nu suntem concurenti cu www-ul, ci doar 
vrem sa oferim beneficiile unui sistem hibrid-descentralizat, fiecarui membru ce va 
putea deasemeni sa-si creeze orice fereastra publica si gestiona dintr-o singura 
pagina, toate conturi-le de socializare sau web-urile, in mod usor (prin ARES – 
GPT3-Formwelt) , dar si beneficia in mod direct, de rasplata pentru vizionarea 
(permisa de acesta) oricarei reclame (consideram ca propietatea asupra mediului 
generat in str.domeniu, trebuie sa returneze toate beneficiile, nu catre corporatie, cat 
si catre fiecare membru. In acest sens confidentialitatea datelor este garantata, 
membrul platformei, fiind unicul care poate decide in acest sens. 
 

IOT – in SourceLess Blockchain 
 

In acest sens , reteaua ce se creeaza, permite comuniunea cu orice device cu 
minimul de procesare dar conectate la Internet; harta nodala ca si master si cea de 
slave, permite citirea, verificarea si comanda datelor la modul ideal, mare parte din 
sistemele clasice, putand fii adaptate si conectate in harta ecosistemului, ca si parte 
‘celulara’ din DLT/Blockchain-ul SourceLess. 
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In Roadmap–ul SourceLess avem cateva criterii, mult diminuate pe care le 
luam in considerare, datorate necesitatilor directe si a pasilor necesari, pentru a 
ajunge la maturitatea ecosistemelor Ccoin Network si SourceLess Blockchain. 
 

Ccoin Network Roadmap 
 

Research and documentation 
Market research and documentation 
Ccoin Network  
Q1-Q4 2016 
 
Ccoin Network solution 
Design and architecture: classic money transfer upgraded using blockchain 
technology 
Q1 2017 - Q4 2019 
 
Ethereum Blockchain vs SourceLess Blockchain 
SourceLess Blockchain-Architecture 
Ccoin Network - CCOS token  
Q1-Q4 2020 
 
Web Dev & Legal 
Whitepaper & Roadmap  
Private sale & Airdrop 
Partners & Affiliates integration (contracting) 
Interrupted due CoVid Pandemic (june-december) 
First Exchange listing , DEX listing 
Q1 2021 
 
Contracts & Terms and Conditions 
Partners & Affiliates 
SourceLess INC ( 63M shares) incorporation 
Q2 2021 
 
Ccoin.Uk all in one Ccoin Network web migration  
Marketing Campaign and Web updates 
Social Media campaign & Public meetings 
Public Sale (15 March 2021 - 15 June 2021) 
MVP on SourceLess Blockchain (owned) 
SourceLess shares distribution (digital shares) 
STR:Domain: Blockchain Web Registration 
Q3 2021 
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Wallet & Blockchain Beta 
Ccoin Wallet: online (web)/ Windows/ Android/ Apple (IOS) 
Blockchain Explorer 
Network & ATM Transfer Beta test start (limited daily transfer) 
First CCOIN card (VISA/MASTERCARD)  
Q4 2021 
 
SourceLess Social Blockchain Beta 
SourceLess STR:DOMAIN Beta 
ATM Transfer Software Platform (testing) 
Card distribution for private & public sale  
GPT-3 Beta integration in SourceLess Blockchain  
Q1-Q2 2022 
 
Technical Updates & Web3  
Full network power-up (testing) 
Container Mode - Web automation AI for members 
Q3 Q4 2022 
 
Wallet Upgrade & Cryptocurrency Point of Sale 
Full Network AI & SourceLessWeb AI integration Testing 
Q1 2023 
 
CcoinBank licensing & Banking Blockchain  
Commonwealth of Dominica bank type license 
Visa card upgrade for Ccoin Network dedicated membership 
Q2 2023 

 
Luand in considerare aplicativitatea in lumea reala a afacerilor clasice, precum 

si a necesitatilor, Ccoin Network si SourceLess Hybrid Blockchain sunt bazate la acest 
moment pe 3 companii: 
 

Compania de la baza ecosistemului financiar Ccoin Network, ce face posibila 
implementarea solutiilor de plata, dar si a legaturilor comerciale dintre token-ul 
CCoin Network - CCOS si solutiile clasice este: Ccoin Company Ltd, incorporata in 
Marea Britanie. 
 

Compania detinatoare a blockchain-ului este SourceLess INC (corporatie tip 
C), incorporata in USA, statul Delaware. 
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Compania constructoare este SourceLess Network S.R.L. incorporata in 
Romania. 

 
Pentru mai multe detalii, vizitati https://www.ccoin.uk/documents 

 
 

Formular: 
Daca sunteti interesat in oferta noastra, va rog sa completati formularul pe care 

il regasiti la adresa web https://ccoin.uk/business/ 
 
 
 
 
Contact : 
 
Alexandru Stratulat  
Founder & CEO 
Tel: 0787 577 573 
admin@ccoin.uk 
alex@ccoin.uk 

 

https://www.ccoin.uk/documents
https://ccoin.uk/business/
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