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Văn bản này nêu ra những điểm quan trọng trong TGE token ASR sắp tới, 

mục đích của token ASR và những yêu cầu pháp lý cần để tham gia vào TGE. 

Văn bản cũng dự định đưa ra IEOs (Cung cấp trao đổi ban đầu) và IDOs (Ưu đãi 

phân cấp ban đầu). 
 
 

TGE 

 

TGE ASR sẽ diễn ra hai lần. Lần đầu tiên sẽ được tiến hành vào giữa năm 
209. Lần thứ hai sẽ được thực hiện vào một khoảng thời gian cùng năm. 
Token tương đương với đồng ERC20 và nguồn cung sẽ chỉ có 
100.000.000 token. Chúng tôi sẽ bán tổng cộng 45% token tiện tích ASR 
thông qua TGE. 

 

Github: https://github.com/AsureNetwork/crowdsale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chi tiết TGE 

 

 

Bảng 1: Chi tiết token 

 

* Tỷ lệ theo kế hoạch có thể bị ảnh hưởng với sự phát triển của giá cả 
trên sàn giao dịch. Tỷ giá hối đoái được đặt một lần trước giai đoạn bán 
hàng và sẽ không bị thay đổi trong suốt khoảng thời gian đó. 

 
 

Token 

 

Token ASR là một token tiện ích. Nó được triển khai như hợp đồng thông 
minh Ethereum và hỗ trợ tiêu chuẩn token ERC-20. Token sẽ được dùng 
bởi Nhà xác thực mạng và Nhà cung cấp dịch vụ để tham gia với tư cách 
người đặt cọc trong các cơ chế đồng thuận bằng chứng về cổ phần của 

mạng Asure. Nó là một động lực để vận hành chính xác. Đồng thời, token 
ASR sẽ được dùng để quản lý mạng Asure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tên token (Ticker) Asure (ASR) 

Công ty phát hành Asure Foundation, Zug, Switzerland 

Loại token ERC20 

Tổng cung 100.000.000 ASR 

Lượng token bán 45.000.000 ASR 

Lượng token cho chương trình 
săn thưởng 5.000.000 ASR 

Đồng tiền được chấp nhận ETH 

Tỷ giá hối đoái 1 ASR = $ 1.00 (ETH) 

Đóng góp tối thiểu 0.5 ETH 
  

Pre-Sale Ngày 1 tháng 8 – Ngày 15 tháng 8 năm 2019 

Pre-Sale Cap $ 5.000.000 | 10 triệu ASR 

Điều khoản Pre-Sale Tuần đầu tặng 50% ($ 0.50) 

 Sau tuần đầu tặng 25% ($ 0.75) 
  

Main-Sale Ngày 1 tháng 12 – Ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Main-Sale Cap $ 35.000.000 | 35 Million ASR 

Điều khoản Main-Sale  Tuần đầu tặng 15% ($ 0.85)* 

 Sau tuần đầu tặng 0%  ($ 1.00)* 
  

Giới hạn giao dịch token Chỉ có đội ngũ và tư vấn viên mới có thời gian  

 khóa và bán hàng. 

Listings Token ASR sẽ được liệt kê trên sàn giao dịch 
  

Hardcap $ 40.000.000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Lợi ích cho người giữ token 

 

Nhà xác thực mạng: Nhà xác thực mạng cần đặt cọc một lượng token 
ASR được vận chuyển để xác thực các giao dịch diễn ra trong mạng Asure. 
Ngược lại, nhà xác thực mạng được nhận lại ASR như là phí giao dịch 
mạng để được khuyến khích kiếm chứng các khối chính xác hơn. Trong 
trường hợp nhà xác thực có hành vi lừa đảo, cổ phần sẽ mất vào mạng. 

Nhà cung cấp dịch vụ: Token ASR là động lực cho các nhà cung cấp 
dịch vụ trong nền tảng Asure làm việc chính xác và như được quảng cáo 
trong SLA. Các nhà cung cấp dịch vụ phải gửi token ASR được giữ lại 
trong trường hợp không tương đồng với SLA tương ứng. Một dịch vụ trong 
mạng Asure có thể là oracle, sản phẩm, việc tái bảo hiểm hay hoạt động 
bán hàng. 

 

 

Nhu cầu về token ASR sẽ được tạo ra bằng hai cách thức sau:  
Cùng với sự phát triển của mạng và nền tảng Asure, nhiều nhà xác 

thực mạng và nhà cung cấp mạng hơn sẽ cần đặt cọc token ASR. Các 
nhà xác thực mạng và nhà cung cấp mạng càng muốn kiếm được nhiều, 
càng nhiều token ASR sẽ được đặt cọc. 

 

Token ASR sẽ được thống kê trên sàn giao dịch tiền mã hóa để giao 
dịch công khai. Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ của mạng Asure, 
blockchain Asure và nền tảng Asure có thể mua và bán token ASR. 

 

Quản trị: Quản trị trên chuỗi là việc quan trọng. Những người nắm giữa 
token ASR sẽ có thể quan trị blockchain, mạng Asure và bỏ phiếu cho 
những sự thay đổi trong tương lai. 

 

Giá trị của Token 

 

Nhân tố chính điều khiển giá trị đằng sau giá cả token ASR chính là nhu cầu 

từ hệ sinh thái nơi token được dùng trong các cơ chế đồng thuận bằng chứng 

cổ phần và quản trị mạng. Asure Foundation đã phát triển những nội dung 

ứng dụng và cần có một mạng đủ quy mô để chúng được thực hiện bền vững. 

Hệ thống bảo hiểm xã hội tạo ra lượng giao dịch lớn. Bằng cách sử dụng 

token ASR thay cho phí giao dịch trong mạng, nhu cầu về token ASR sẽ tăng 

lên và giá trị token cũng theo đó mà tăng lên. 
 
 



Sự phân bổ Token 

 

Cộng đồng cần phải hiểu rõ quỹ được đầu tư cho tương lai như thế nào 
để tạo nên một mạng lưới bảo hiểm xã hội. Dưới đây sẽ cho biết việc đầu 
tư sẽ được phân bổ ra như sau: 

 

Giai đoạn 1: 55% tổng token ASR được phát hành. 
 

Giai đoạn 2: 45% tổng token ASR được phát hành. 

 

5.1 Giai đoạn 1 
 

Ở giai đoạn đầu, 20% token sẽ được phát hành. 
 

10% Pre-Sale công khai Đóng góp dùng để phát triển sản phẩm 

  mạng khả thi tối thiểu, và dùng để xây một 

  cộng đồng lớn hơn. 

5% Gia đình & bạn bè Gia đình và bạn bè nhận được token của họ  

  như một phần trong gói bồi thường. 

5% Tiền thưởng Asure cung cấp bồi thường cho một lượng  

  các công việc bao gồm marketing, báo cáo lỗi 

  hay thậm chí là cải thiện mạng, blockchain 

  và nền tảng Asure. 

35% Foundation Bao gồm phát triển nền tảng và sáng kiến  

  

giáo dục, khuyến khích các nhà phát triển 
nghiên cứu blockchain, quy mô, mạng lưới và  

  platform. 

   
 

Bảng 2: Giai đoạn 1 – Phân bổ Token 

 

Tất cả những token không bán ra trong giai đoạn 1 (Pre-Sale) của 
TGE sẽ được chuyển sang bán trong giai đoạn 2 (Main-Sale)  

 

5.2 Giai đoạn 2 
 

Ở giai đoạn 2, 80% token sẽ được phân phát. 
 

35% Main-Sale công khai Đóng góp sẽ được dùng để phát triển nền tảng, 

  tài trợ cho nhu cầu bảo mật, pháp lý và vận hạnh. 

8% Đội ngũ Dùng để ghi nhận sự cống hiến về thời gian, nỗ lực  

  và tài nguyên cho nền tảng Asure. Đội ngũ sẽ nhận 

  được token như một phần trong gói bồi thường cho 

  họ, và sẽ được trao token nhóm. 

2% Tư vấn viên Tư vấn viên nhận token như một phần trong 

  gói bồi thường. 
 

Bảng 3: Giai đoạn 2 – Phân bổ token 

 

Tất cả token không bán được trong giai đoạn 2 (Main-Sale) của TGE sẽ bị đốt. 



 

5.3 IEO (Cung cấp trao đổi ban đầu) 
 

 

Một IEO cung cấp nhiều lợi thế cho tất cả các bên liên quan:  

Quan điểm nhà đầu tư: Nhà đầu tư tin tưởng vào sàn giao dịch được 

kiểm chứng mà anh ta đã biết rõ. Nhà đầu tư không cần phải vượt giá gas, 

theo đó có thể tránh khỏi một cuộc ‘chiến tranh gas’. Rất nhiều người có thể 

đã đăng ký với một sàn giao dịch.  
 

Quan điểm sàn giao dịch: Những khách hàng và người giao dịch mới 
cần đăng ký với sàn giao dịch nếu họ chưa có tài khoản. Nguồn bổ sung 
của các nhà đầu tư thu nhập.  

 

Quan điểm của Asure Network: Một sàn giao dịch có nền tảng khách 
hàng lớn hơn thì sẽ có nhiều nhà đầu tư tiềm năng hơn. Nhà đầu tư sẽ tự 
tin trong những giao dịch có tiếng hơn là trong những dự án blockchain 
mới. Việc được thống kê trên một sàn giao dịch sẽ là bước tự nhiên tiếp 
theo sau một cung cấp. Cuối cùng, token sẽ được giao dịch bởi các nhà 
giao dịch.  

 

Bởi những lý do trên, chúng tôi đề cao việc giữ nguyên tính linh hoạt và 

cung cấp token ASR cho IEO bất cứ khi nào trong khoảng thời gain 

crowdsales, giữ tổng cung không đổi và không có token bổ sung nào được 

tạo ra. Trong hợp tác với các đối tác trong một IEO, lượng token ASR đồng 

thuận sẽ được chuyển đến các đối tác tương ứng trong hợp đồng crowdsale. 
 

5.4 Vesting 
 

Theo thủ tục tốt nhất và để bảo vệ nhà đầu tư cũng như những người 

tham gia nền tảng tương lai, chúng tôi sẽ khóa token của đội ngũ và tư vấn 

viên lại. Đội ngũ và tư vấn viên của Asure sẽ nhận được token hai năm sau 

khi giai đoạn thứ hai bắt đầu. Vesting sẽ đảm bảo cho sự ổn định của token 

và cam kết của tất cả các thành viên tham gia. Nếu người năm giữ token có 

ý định chuyển nhiều lượng token được giao thì giao dịch đó sẽ bị chặm lại. 

Chúng tôi sẽ xuất bản hợp đồng thông minh để kiểm soát việc giao token 

trong dự án của chúng tôi. Như vậy, chúng tôi sẽ chứng minh với cộng đồng 

cam kết lâu dài của chúng tôi. 

 

Github: https://github.com/AsureNetwork/crowdsale 

Phân bổ vốn 

 

Chúng tôi dự định tất cả ETH có được tự việc bán token ASR sẽ được 
phân bổ như sau: 

 
 

40% Nền tảng R&D Việc tạo ra sự phát triển không ngừng của  

  mạng 2 tầng của chúng tôi 

25% Thuế Thuế và phí phát triển tổ chức. 

20% Marketing & Vận hành Nhân viên và nguồn lực bổ sung để thực  

  hiện các hoạt động hàng ngày và quản lý kỹ 



  lưỡng khi tổ chức mở rộng. 

10% Pháp lý Chúng tôi nhận thức sâu sắc về việc cần  

  

phải tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt. Chúng 
tôi sẽ cần nguồn hỗ trợ pháp lý tốt 

  của riêng mình. Mối quan tâm chính của 

  chúng tôi là làm sao cho phù hợp với các 

  khung pháp lý phức tạp trên toàn cầu để  

  

khiến cho sự phát triển của cộng đồng được 
bảo đảm về mặt pháp lý. 

5% Chi phí văn phòng 

Các chi phí văn phòng và hoạt động nhân sự 
để tạo nên một đội ngũ nhằm đạt được 

  các mục tiêu trong lộ trình. 
Bảng 4: Phân bổ vốn 

 

KYC/AML  

 

Mục tiêu chính của việc đăng ký bán token là để thực hiện kiểm tra KYC 

(Know-Your-Customer)(Biết khách hàng) nhằm phòng chống trộm danh tính, 

tài trợ khủng bố, rửa tiền (AML) và gian lận tài chính. Nó cũng cho phép đội 

ngũ chúng tôi hiểu về người nắm giữ token tốt hơn và xử lý rủi ro một cách 

phù hợp.  

Token ASR không được cung cấp hay phân phối, cũng như không thể 

bán lại hoặc chuyển bởi người nắm giữ sang cho công dân, thể nhân và 
pháp nhân có nơi cư trú, địa điểm hoặc vị trí hợp nhất ở đất nước hay 

lãnh thổ nơi giao dịch tiền mã hóa là bất hợp pháp hoặc bị hạn chế bởi 
pháp luật, quy định hiện hành, hoặc sẽ bị cấm hay hạn chế ở bất cứ thời 
điểm nào sau khi thỏa thuận có hiệu lực (“người bị giới hạn”) 

 

Chúng tôi không chấp nhận sự tham gia của những người bị giới hạn 
và bảo lưu quyền được từ chối hay hủy yêu cầu mua token ASR ở bất cứ 
thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi nếu thông tin do người mua 
cung cấp trong thủ tục KYC là không đủ, thiếu chính xác hoặc sai lệch; 
hoặc nếu người mua được coi là người bị giới hạn. 

 

Danh sách trắng 

 

Chỉ những người trong danh sách trắng đã thực hiện KYC mới có thể 
tham gia TGE. 

 

KYC: https://www.asure.network/kyc/ 
 
 

Riêng tư và bảo mật 

 

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ 
không có sự đốt cháy giai đoạn nào trong việc bảo mật, kể cả dưới áp lực 
của việc thực hiện TGE. Như vậy, hãy xem các biện pháp được sử dụng 
để bảo vệ quyền riêng tư vào bảo mật của bạn ở dưới đây:  



Asure sẽ không bảo giờ chia sẻ thông tin cá nhân của các thành viên 
cho bên thứ ba khi chưa nhận được sự cho phép. Để đảm bảo an toàn, 
bạn nên thực hiện các bước sau: 

Không bao giờ gửi tiền hay tiền mã hóa cho bất cứ địa chỉ nào trong 
quý trình đăng ký. Chỉ có duy nhất một ngày bán token công khai và thời 
gian đó được đăng tải rõ ràng tại website của chúng tôi: 
https://www.asure.network. Đánh dấu website đăng ký lại và không bao giờ truy 
cập vào trang thông qua bất cứ đường dẫn email nào. Không bao giờ tin twngr 
những email liên quan đến thông tin bán hàng cụ thể (như thông tin về cap mềm, 
cap cứng, địa chỉ Ethereum để gửi đến,...) Hãy nhớ rằng địa chỉ email của người 
gửi có thể dễ dàng bị giả mạo. Không bao giờ trả lời email của chúng tôi. Thực 
hiện tất cả các hoạt động chỉ trên website của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra tình 
trạng đăng ký trên website bằng thông tin tài khoản. 

 
 

Những người không thể tham gia 

 

Do hạn chế pháp luật, công dân và cư dân ở những vùng và nước sau đây 

sẽ không được phép mua token ASR: Samoe (Mỹ), Belarus, Burundi, Cộng 

hòa Trung Phi, Cuba, Brazzaville (Công Gô), Kinshasa (Công Gô), Guam, 

Iraq, Iran, Lebanon, Libya, Bắc Đảo Mariana, Triều Tiên, Puerto Rico, 

Somalia, Sudan, Nam Sudan, Syria, Mỹ, Đảo Virgin (Mỹ), các đảo nhỏ ở Mỹ, 

Venezuela, Yemen, Zimbabwe. 
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