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“ “
Bertie Charles Forbes

Je štěstím pro nás všechny, že se v minulosti našli lidé, kteří podporovali tyto myšlenky a projekty. I díky nim 
je náš život výrazně jednodušší a lidstvo se posouvá stále vpřed.

Věříme, že i kryptoměny a technologie blockchain představují další krok a přinesou výhody, které nám pomohou 
v různých důležitých sférách života.

Historie nás učí, že největším vítězstvím obvykle
předcházelo překonávání překážek. Vítězové se odmítli

nechat odradit překážkami.

Technologické pokroky, které dnes vnímáme jako běžnou a neodmyslitelnou součást našich životů, stály v 
minulosti před množstvím překážek. Automobil, elektřina a internet. To vše byly pojmy, které nikdo neznal, a 
mnozí těmto myšlenkám v době jejich představení nevěřili. Jejich autoři se však nenechali zastavit a rozvíjeli 
své myšlenky a nápady, často celý život.

ÚVODÚVOD
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U zrodu internetu a během prvních let jeho existence, i přes dnes již zjevné převratnosti této technologie, 
musel být její vývoj hnán kupředu hrstkou vizionářů. V Dollero Technology věříme v technologii blockchain 
jako v zásadní posun v digitální éře, do které vstupujeme a chceme se podílet na dalším vývoji této převratné 
technologie. Vizí, kterou naplníme je vytvoření komplexního ekosystému zahrnujícího zejména vlastní burzu s 
kryptoměnami Dollero Exchange. Zajistíme likviditu, exponenciální rozšíření platformy a širokou využitelnost 
kryptoměny Dollero, díky implementaci nejen do digitálního krypto světa, ale i všedních oblastí každodenního 
života.

Hlavními problémy současného krypto světa jsou zejména nedostatečná úroveň zabezpečení, využitelnost 
technologie blockchain, jakož i jednotlivých kryptoměn, a také složitost těchto technologií pro běžné lidi.

V první fázi projektu se zaměřujeme na řešení aktuálních problémů a pomůžeme tak k rozšíření technologie k 
běžným lidem. Díky vysoké úrovni zabezpečení se nebudou muset obávat o své finanční prostředky a budou je 
moci bezpečně používat tak jako na klasickém finančním a bankovním trhu. Vyvíjíme proto potřebnou ochranu 
potřebnou ochranu našich platforem ve spolupráci s mezinárodním lídrem v oblasti kyber ochrany. Druhým 
stupněm ochrany, který poskytneme našim klientům, je pojištění kryptoměn na burze Dollero Exchange, ve 
spolupráci s mezinárodním finančním a pojišťovacím partnerem.

Dalším problémem, na který se zaměřujeme v první fázi, je likvidita kryptoměn a jejich využitelnost v 
reálném životě, nakolik možnost platby kryptoměnami na některých vybraných místech nepokládáme za 
systémovou. Přechod na platební systém založený na kryptoměnách nebude jednoduchý, proto je třeba 
provést ho postupně ve více krocích. Rozhodnutí využít již existující technologii platebních karet, na které 
napojíme vlastní kryptoměnu Dollero, je ideálním řešením. Díky tomuto kroku bude možné platit Dollerem 
všude, kde akceptují klasickou platbu kartou.

Kryptoměny a blockchainové technologie v současnosti využívá pouze zlomek populace. Důvodem je složitost 
technologií, komplikovanost problematiky kryptoměn a obchodování s nimi. Každá nová technologie vyžaduje 
patřičný důraz na vzdělávání, proto jsme se rozhodli pro vytvoření Dollero Academy, kde členy motivujeme 
ke vzdělávání prostřednictvím kryptoměny Dollero. Aby se vyvinuté platformy staly přínosnými pro co největší 
počet uživatelů, budou se všechny vyznačovat jednoduchostí, aby jejich použití zvládl kdokoliv, ale zároveň 
poskytnou nástroje i nejnáročnějším profesionálům.

VIZEVIZE
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Dollero je utility token pro Dollero Exchange, kde jeho držení (staking) poskytne uživatelům platformy různé 
výhody - další funkce a slevy na poplatcích. Druhým důležitým atributem tokenu Dollero je jeho funkce a 
použití v Dollero Holder.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: Dollero
Ticker: DLLR
Blockchain: Ethereum
Standard: ERC-827
Emise: 40 000 000 ks
ICO cena: 1,00 €
Datum vydání: 1.11.2018

Token Dollero je vydán na blockchainu Ethereum a je postaven na protokolu ERC-827. Jeho kompatibilita 
s nejvyužívanějším protokolem ERC-20 zajistí možnost spolupráce s množstvím projektů. Rozšířená 
funkcionalita tohoto protokolu najde své využití v pozdějších fázích projektu.

TOKEN DOLLEROTOKEN DOLLERO
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Dollero Academy

ICO - neprodané coiny se budou pálit

Privátní prodej (lock - 12/18/24 měsíců)

Tým a advisoři

Company needs (lock)

Bounty kampaň - odměny za propagování
Testing - odměny pro testery technologií
E-learning - odměňování za vzdělávání

30 %

30 %

12,5 %

10 %

10 %

7,5 %

7,5 %
Bounty, Testing, E-Learning

10 %
Company needs

10 %
Team

12,5 %
Private sale

30 %
ICO

30 %
Dollero 

Academy

DISTRIBUCE DOLLERODISTRIBUCE DOLLERO
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Dollero ExchangeDollero Wallet

Security

Insurance

Other
cryptocurrencies

Payment cards Terminal
payments

Dollero Academy Dollero Holder

Blockchain dApps

Project support

EKOSYSTÉMEKOSYSTÉM
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Představíme zcela novou 
obchodní platformu s mnoha 
funkcemi, která bude vyhovovat 
začátečníkům i profesionálním 
obchodníkům. Obchodníci budou 
mít bezplatný přístup k softwaru 
na institucionální úrovni. Kromě 
platformy bude k dispozici celá 
řada analytických nástrojů, 
založených na vědeckých pracích 
a obchodních knihách.

SOFTWARE A NÁSTROJE

Dollero Exchange bude 
nabízet obchodování mezi 21 
kryptoměnami. Jejich počet bude 
růst spolu s růstem burzy. Přibude 
propojení s FIAT měnami, čímž 
klientům poskytneme maximální 
uživatelský komfort. Spolupráce 
s finančními partnery, zaručí 
vysokou úroveň likvidity, ať už 
u jednotlivých obchodovatelných 
párů kryptoměn, ale i při 
poskytování dostatečného 
objemu prostředků pro možnost 
obchodovat na margin, což bude 
představovat komplexní řešení.

LIKVIDITA

Unikátní úroveň zabezpečení 
burzy, vyvinutá ve spolupráci s 
mezinárodním lídrem v oblasti 
kyber bezpečnosti, v kombinaci 
s pojištěním všech prostředků 
zajistí, že obchodníci se více 
nebudou muset o své prostředky 
obávat. Díky absenci nutnosti 
opakovaných výběrů a vkladů 
ušetří množství prostředků.

BEZPEČNOST

NAŠE ŘEŠENÍ

Kryptoburzy nekladou dostatečný 
důraz na software, nástroje 
a služby, které nabízejí svým 
klientům. Většina burz nabízí 
pouze základní, téměř „dětské“ 
uživatelské rozhraní a pouze 
základní funkcionalitu vhodnou 
pro začátečníky. Obchodníci 
nemají nástroje, které lze najít na 
různých trzích, například na trzích 
s futures.

SOFTWARE A NÁSTROJE

Některé kryptoburzy mají 
problém s likviditou, kdy není 
možný okamžitý nákup nebo 
prodej obchodovatelných 
kryptoměn z důvodu absence 
protistrany obchodu. Možnost 
okamžitého nákupu, nebo 
prodeje kryptoměn je jednou z 
hlavních výhod burzy.

LIKVIDITA

Burzy jsou aktuálně prostorem, 
kde probíhá většina krádeží 
a hackerských útoků. Jejich 
ochrana a zabezpečení tedy 
nepokrývá aktuální požadavky 
trhu. Obchodníci se oprávněně 
obávají odcizení svých prostředků. 
S neochotou přijímají toto 
riziko nebo denně utrácejí velký 
objem prostředků na opakované 
vklady a výběry, jelikož se bojí 
své prostředky ponechat na 
nedostatečně zabezpečených 
burzách. 

BEZPEČNOST

PROBLÉMY KRYPTOBURZ

VÝZVY TRHU A NAŠE ŘEŠENÍVÝZVY TRHU A NAŠE ŘEŠENÍ
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MATCHING ENGINE S NÍZKOU LATENCÍ POTŘEBUJE K PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY POUZE 
MIKROSEKUNDY

OBJEDNÁVKOVÝ SERVER SCHOPNÝ ZPRACOVAT NĚKOLIK MILIONŮ OBJEDNÁVEK ZA 
SEKUNDU

NĚKOLIK ZDROJŮ LIKVIDITY

100% FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KLIENTŮ JE VŽDY ULOŽENO V COLD STORAGE

PROGRAM POJIŠTĚNÍ KRIMINALITY PRO KRYPTOMĚNY AŽ DO VÝŠE 150 MILIONŮ USD 
VZTAHUJÍCÍ SE NA KRÁDEŽE TŘETÍCH STRAN A INTERNÍ KRÁDEŽE ZAMĚSTNANCŮ

POČÁTEČNÍ NABÍDKA 82 OBCHODOVATELNÝCH PÁRŮ KRYPTOMĚN

ŠKÁLOVATELNÉ A BEZPEČNÉ PROTI SELHÁNÍ

HLAVNÍ VÝHODY

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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Dollero Exchange je hlavním produktem vývoje Dollero Technology. Kromě vysoké úrovně zabezpečení bude 
obsahovat kvalitně navržené a intuitivní prostředí, ve kterém se může každý snadno pohybovat a používat 
výkonné nástroje pro zkušené obchodníky. Hlavní konkurenční výhodou je pojištění pokrývající všechny 
prostředky uložené na burze Dollero Exchange. Tímto způsobem se klienti nebudou muset obávat ztráty 
finančních prostředků. Rovněž poskytneme rychlý zákaznický servis jako významný krok ke spokojenosti 
klienta, který nám pomůže řešit případné problémy.

TRADIČNÍ BURZY
Posouvají obchody prostřednictvím matching enginu a neuchovávají vklady klientů, ani nevykonávají roli 
makléře / dealera.

KRYPTOMNĚNOVÉ BURZY
Provádějí několik těchto funkcí najednou, například fungují jako burza, správce vkladů a zúčtovací centrum.

DOLLERO EXCHANGE
Kombinuje úkoly různých typů burz v rámci dostupných možností vyplývajících z daného typu burzy s ohledem 
na maximální možnou likviditu, objem, rychlost transakce a bezpečnost.

PONUKA BURZY
Dollero Exchange nabídne obchodování s 21 kryptoměnami, které budou vybrány podle nejvyššího 
průměrného denního objemu. K vytvoření krypto párů použijeme 5 základních kryptoměn - Bitcoin, Ehtereum, 
Litecoin, Ripple, BitcoinCash a vytvoříme jejich kombinace se zbývajícími 15 kryptoměnami a Dollerem. Tím se 
vytvoří 80 dostupných instrumentů k obchodování.

V nabídce bude také kryptoměna Dollero tvořící následující páry: DLLR / BTC a DLLR / ETH.

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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ŘEŠENÍ CENTRÁLNÍ PENĚŽENKY BURZY
Dollero Exchange bude používat centrální peněženku ve formě hot wallet a cold wallet. Peněženka bude sice 
centralizovaná, ale finanční prostředky budou v bezpečí, stejně jako v peněženkách z reálného života. Aby se 
zabránilo krádeži finančních prostředků hackerskými útoky, jsou všechny finanční prostředky uloženy v cold 
wallet.

Rozhodli jsme se spolupracovat s lídrem v oblasti zabezpečení kryptoměn - Ledger Vault. Ledger je světovým 
lídrem v bezpečnostních a infrastrukturních řešeních pro kryptoměny a blockchainové aplikace, v oblasti 
institucionálního řešení úschovy a trezoru na úrovni banky. Ledger Vault je řešení pro správu peněženky s 
kryptoměnami s více autorizacemi, které umožňuje finančním institucím zpracovávat operace s digitálními 
aktivy rychle a škálovatelné. Využitím služby Ledger Vault Dollero Technology bezpečně a efektivně spravuje 
své vlastní finanční prostředky i digitální aktiva klientů.

Díky tomu, že 100 % klientských prostředků je vždy uložených v cold storage umožňuje Ledger Vault 
provozovat podnikání ve velkém rozsahu při zachování nejvyšších standardů bezpečnosti.

POJIŠTĚNÍ
Doller Exchange bude z partnerství se společností Ledger čerpat různé výhody. Jednou z nich je pojištění 
prostředků klienta. Společnost Ledger zajišťuje pojištění proti zločinu ve spolupráci s makléřskou a rizikově-
poradenskou společností Marsh a pojišťovací společností Arch Insurance Limited.

Platforma Ledger Vault aktuálne poskytuje svým uživatelům přizpůsobený program pojištění kriminality pro 
kryptoměny až do výše 150 milionů dolarů. Tento program se týká krádeží master seedu a soukromých klíčů 
třetí stranou, zabezpečeného přenosu fragmentů master seedu a krádeže ze strany interních zaměstnanců 
Ledger.

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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LIKVIDITA
Zajištění dostatečné likvidity je klíčové pro vykonání obchodního příkazu při vyšších objemech. Dollero 
Exchange zabezpečí likviditu z více zdrojů.

LIKVIDITA Z INTERNÍHO PORTFOLIA AKTIV BURZY:
 1. Prostředky získané z ICO
 2. Privátní investoři
 3. Spolupráce s market makery
LIKVIDITA OD EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ LIKVIDITY:
 4. Profesionální poskytovatelé likvidity
 5. Likvidita přímo od ostatních burz

Při centralizované architektuře si klient otevře účet a odešle na účet prostředky. Tyto prostředky se nacházejí 
na jednom sběrném účtu – v peněžence burzy. Nedochází ke skutečné výměně měn mezi uživateli, pouze 
k převodu vlastnictví v databázi – pokud uživatel A prodá 1 BTC uživateli B, namísto přesunu mincí se pouze 
obnoví stav účtů obou uživatelů v databázi burzy, skutečné mince jsou však stále v peněžence burzy. 

Dostatečný kapitál na vytváření likvidity, ze kterého je možné provést obchodní příkazy od jednotlivých 
uživatelů, je pro burzu nezbytností. Dostupný kapitál se použije na nákup základního balíku kryptoměn, který 
bude sloužit jako základ pro obchodování na burze. Pro výpočet poměru rozdělení kapitálu do jednotlivých 
kryptoměn sečteme celkový denní objem 20 kryptoměn a zjistíme procento objemu, které tvoří jednotlivé 
kryptoměny. Stejné procento se následně alokuje do nákupu jednotlivých kryptoměn, které budou tvořit 
portfolio burzy. Základní balík bude dynamický a při stoupající hodnotě kapitálu se bude automaticky alokovat 
část peněz do jednotlivých kryptoměn. Alokace bude zohledňovat nabídku a poptávku na Dollero Exchange 
a zobchodované objemy.

Vytvoření dostatečně velkého likvidity poolu složeného z portfolia jednotlivých aktiv kryptoměn, zajistí 
převážnou část požadovaného objemu burzy. Burza počítá s několika zdroji likvidity, pokud nebude schopna 
spárovat obchodní příkaz s dostatečným množstvím aktiv interně, postoupí obchodní příkaz externím 
protistranám a to např. další burze. Kromě celkové dostupné likvidity, kterou tvoří vlastní aktiva, bude Dollero 
Exchange agregovat objem 5 největších burz. Tímto postupem se zajistí likvidita i v době vysoké volatility na 
trhu.

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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BEZPEČNOST

Bezpečnost je jednou z nejvyšších priorit Dollero Exchange. Nakolik je založena na centralizovaném řešení, je 
nezbytné mít co možná nejlepší ochranu proti útokům.

Kromě zabezpečeného zdrojového kódu a zabezpečení serveru bude na serverech spuštěno několik špičkových 
systémů, jako jsou IBM qRadar a Nessus by Tenable, které detekují a zabraňují různým formám útoků.

Součástí bezpečnostních opatření budou i bezpečnostní systémy ESET, který bude součástí konzultačního 
týmu bezpečnosti. ESET se také bude podílet na navrhování a provádění zabezpečení Dollero Exchange.

Dollero Exchange bude podrobena penetračním testům, bezpečnostním auditům a získá bezpečnostní certifikát 
od Citadelo, partnerské společnosti, která se specializuje na kybernetickou bezpečnost a etický hacking. 
Splníme také normy systému řízení informační bezpečnosti ISO / IEC 27001 a plánujeme spolupracovat se 
společnostmi Ernst & Young a PricewaterhouseCoopers na provedení bezpečnostních auditů.

Jelikož bereme bezpečnost velmi vážně, budeme hrozby monitorovat 24/7. Bude to řešit bezpečnostní tým, 
který neustále vyhodnocuje potenciální útoky. Nepřetržitá přítomnost bezpečnostních specialistů zajistí, že 
v případě příchozího útoku, bude takový útok okamžitě zachycen a bude mu zabráněno. Krátká doba odezvy a 
design našeho systému nedovolí hackerem uspět. 

BEZPEČNOST UŽIVATELE

Implementovali jsme několik metod, abychom zajistili zvýšenou bezpečnost uživatelů:
•  i když mají naše zdrojové kódy nejvyšší hodnocení AAA, neustále je kontrolujeme, abychom se ujistili, 
že aplikace funguje správně a neotvírá dveře útočníkům
•   uživatel si musí vytvořit silné heslo
•   akce je třeba potvrdit
•   2/3 - faktorová autentifikace

BEZPEČNOST DOMÉNY A REGISTRŮ

Stejně jako pro zbytek našeho systému, přijali jsme opatření na ochranu domény:

The Registry lock - speciální “zámek” v rejstříku (ne u registrátora naší domény), který brání provést jakékoliv 
změny na naší doméně bez 2-faktorové autentizace našim registrátorem
Role accounts - chrání zaměstnanců naší společnosti, aby se nestaly cílem útočníků
DNSSEC - eliminuje hrozbu “otrávení” DNS cache ověřením všech DNS požadavků prostřednictvím 
kryptografických podpisů

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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BEZPEČNOST WEBU

Pro detekci a analýzu hrozeb máme pokročilé nástroje, které dokážou předvídat mnoho druhů útoků. Kromě 
detekce jsme nativní chráněni před různými útoky. Uvádíme několik základních:

• PŘÍTOMNOST HLAVIČKY HSTS - HTTP Strict-Transport-Security response header (často označovaná 
zkratkou HSTS) umožňuje webovým serverem říci prohlížečem, že by se k nim mělo přistupovat pouze 
pomocí protokolu HTTPS, namísto použití protokolu HTTP

• OCHRANA PŘED ÚTOKEM CLICKJACKING - škodlivá technika, jak nalákat uživatele webu, aby klikl na 
něco odlišné od toho, na co si myslí, že kliká

• OCHRANA PŘED ÚTOKY DRIVE-BY DOWNLOAD - neúmyslné stažení počítačového softwaru z Internetu
• OCHRANA PŘED ÚTOKY TYPU MAN-IN-THE-MIDDLE (MITM) - útok, při kterém se útočník tajně zapojí 

a případně změní komunikaci mezi dvěma stranami, které se domnívají, že navzájem přímo komunikují
• OCHRANA PŘED ÚTOKEM POODLE - zneužití, které využívá způsob, jakým některé prohlížeče pracují se 

šifrováním
• OCHRANA PŘED ÚTOKEM HEARTBLEED - vede k úniku obsahu paměti ze serveru ke klientovi a od klienta 

na server
• OCHRANA PŘED ZRANITELNOSTÍ ROBOTA - chyba zabezpečení, která umožňuje provádět dešifrování a 

podpisové operace RSA se soukromým klíčem serveru TLS
• přítomnost TLSv1.3
• soulad se směrnicemi HIPAA, PCI-DSS, NIST

DOS OCHRANA

Ochrana před typem kyber útoku, při kterém se útočník snaží zamezit dostupnost počítače nebo síťové 
jednotky určeným uživatelům tak, že dočasně nebo na neurčito přeruší služby, které běží u poskytovatele 
připojeného na internet.

UMÍSTĚNÍ BURZY

Dollero Exchange bude využívat cloudové řešení společnosti Microsoft - Azure Cloud a také webové služby 
Amazonu - AWS. To zajistí stabilitu a spolehlivost celé platformy, jakož i její škálovatelnost a správu. Přinese 
to také další stupeň ochrany poskytovaný společnostmi Microsoft a Amazon.

Dollero Exchange se skládá z mnoha částí, které využívají různé serverové řešení v různých částech světa 
kvůli eliminaci latence v samotném řešení (př. připojení k Binance v Tokiu), a v technických záležitostech, jako 
je například potřeba replikaci databáz napříč datovými centry.

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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KYC A AML POLITIKA

Internet nabízí mnoho výhod, ale je také médiem, které vytváří značná rizika. Existuje globální úsilí 
předcházet rizikům vyplývajícím z anonymity internetu a absence nefyzického kontaktu. Stejně jako většina 
poskytovatelů, ani my nepotřebujeme fyzický kontakt na založení účtu na serveru Dollero Exchange. Tím, že s 
klienty nesetkáváme tváří v tvář, otevírá se celá řada možností potenciálních podvodů a podvodných schémat. 
Takové systémy mohou být navrženy pro různé účely. Abychom zmínili několik příkladů, existuje množství 
hackerů, kteří kupují fotografie pasů a identifikačních dokladů upravených Photoshopem, aby si otevřeli účet 
na zneužití systému zevnitř nebo teroristů, kteří se snaží prát peníze na financování nelegálních aktivit.

Protože je pro nás důležité, abychom se nenechali hacknout, jsme důrazně proti jakýmkoli nelegálním aktivitám, 
kterých se určitě nechceme účastnit. Dollero Exchange dodržuje všechny zásady KYC a AML i pro udržení 
dobrého vztahu se svým regulátorem. Také jsme se rozhodli, že bude integrovat nejprestižnější systém KYC 
& AML od osvědčeného poskytovatele. Tento poskytovatel vede globální databázi uživatelů shromážděnou z 
různých zdrojů a vytváří černou listinu. Kromě interního seznamu “persona non grata” systém automaticky 
kontroluje několik globálních databází, aby se ujistil, že zákazník je “čistý”.

PROGRAM DODRŽOVÁNÍ AML

Jednou z povinností, které kryptoburzy čelí, je mít program dodržování předpisů proti praní peněz (AML), 
jako jsou banky a finanční instituce. Klíčem k programu shody s AML ve standardech FATF a EU je „přístup 
založený na riziku“.

Kryptoburzy musí provádět procesy otevírání zákaznických účtů dle požadavků AML a KYC v souladu s předpisy 
Evropské unie a doporučeními Financial Action Task Force.

KYC POŽADAVKY

Účelem postupů Know Your Customer je, aby podnik rozpoznal osobu, která se stane zákazníkem.

Zajišťujeme, aby shromážděné údaje byly přesné a správné a aby naše databáze odpovídala dokumentům, 
které předložil klient.

IMPLEMENTACE POSTUPŮ CDD

Customer Due Diligence je proces, kterým podniky řídí své zákazníky a spolupracovníky. Kryptoburzy jsou 
povinné provádět hodnocení rizik zavedením postupů CDD.

Úroveň rizika určujeme kontrolou, zda je klient:

•   na seznamu sankcí, hledaných osob nebo ze zakázaných zemí
•   ve spojení s jakoukoli teroristickou organizací
•   politicky exponovaná osoba
•   údaje o nepříznivých / negativních zprávách z médií

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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MONITOROVÁNÍ TRANSAKCÍ

Podle AML regulací je povinné kontrolovat transakce zákazníků. Integrovali jsme pokročilé nástroje pro jejich 
sledování, které automaticky monitorují chování zákazníků a umožňují kryptoburzám detekovat podezřelé 
transakce.

AML SCREENING

Použitím screening řešení KYC a AML dokážeme sledovat, zda jsou naši klienti na nějakém sankčním seznamu, 
hledání nebo zakázání nějakou krajinou, spojení s nějakou teroristickou organizací, zda jsou PEP, nebo zda mají 
nějaké negativní záznamy.

Prověření klientů dle aktuálního seznamu můžeme dělat v reálném čase, nejen při otevření účtu zákazníka. Jak 
víme, životní podmínky se mohou měnit a pokud nebudeme implementovat systém kontroly v reálném čase, v 
případě, že se něco změní na straně zákazníka bychom o tom nevěděli, co by mohlo vést k absenci důležitých 
informací. Toto řešení nám proto umožňuje rychle odhalit takovou osobu a zavést adekvátní opatření.

Pokud systém odhalí nějakou anomálii, vyhodnotí riziko a pokud překročí určitou hranici, podnikneme kroky, 
které mohou vyústit až do ukončení našeho vztahu s klientem.

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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LICENCE A REGULACE

SOUČASNÝ STAV

Krypto je známé tím, že začínalo jako anonymní a neregulovaný sektor. To je jeden z důvodů negativního pohledu 
na toto odvětví. Cokoliv, co souvisí s financemi a není regulováno, vytváří vhodné prostředí pro podvody a různé 
nezákonné činnosti a vyvolává různé podezření. Regulovat obchod s kryptoměnami je částečně v rozporu s 
jejich principy, ale při současných globálních trendech se přikláníme ke scénáři, ve kterém budou kryptoměny 
a burzy regulované stejně, jako jakékoliv jiné finanční nástroje a instituce poskytující finanční služby.

REGULAČNÍ VÝZVY

Dollero Technology plně podporuje regulace krypto odvětví. Burza Dollero Exchange musí získat oficiální licenci, 
která jí umožní poskytovat služby v souladu s trendy současné legislativy. To však přináší několik problémů.

1. Ne všechny země zavedly právní předpisy na regulaci kryptoměn a jejich přímou integraci do 
svého právního systému. V některých zemích proto neexistuje právní rámec pro přístup k tomuto 
segmentu, což znamená, že v těchto zemích nejenže není regulován, ale zatím dokonce není jeho 
regulace možná.

2. Pokud určitá země integruje právní předpisy týkající se kryptoměn, je to v každé zemi velmi 
odlišné. Je proto nutné najít vhodnou zemi, která by vyhovovala našim potřebám.

3. Evropská unie připravuje nové právní předpisy, které by mohly být přijaty již na podzim 2020. Cílem 
těchto právních předpisů bude právní úprava činností souvisejících s kryptoměnami. Schneider-
Le Saout uvedla, že kryptoměny musí být klasifikovány jako finanční nástroje. To by umožnilo 
zahrnout tuto třídu aktiv do právních nástrojů Evropské unie, které regulují trhy.

STANOVISKO DOLLERO EXCHANGE

Cílem společnosti Dollero Exchange je získat licenci z Estonska. Estonsko je součástí EU a má velmi inovativní 
prostředí podporující technologie a pokroky. Připravila skvělý regulační rámec podporující kryptoměny a 
umožňující plně regulovaný provoz kryptoburzy.

Jelikož stále pracujeme na vývoji Doller Exchange a situace se neustále mění, jsme otevřeni různým 
možnostem. Pokud EU předloží vhodný právní rámec a klasifikuje kryptoměna jako finanční nástroj, současné 
licenční normy by se mohly změnit a budeme muset pořídit jiný typ licence. Trpělivě čekáme na vývoj a budeme 
postupovat s nejvhodnější a nejaktuálnější licencí podle nejnovějších legislativních změn.

DOLLERO EXCHANGEDOLLERO EXCHANGE
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS A PODPORA

Jednou z výhod centralizované burzy je zákaznický servis a technická podpora, která je uživateli k dispozici 
24/7. Zákaznický servis a technická podpora tvoří velkou část konečné spokojenosti klientů. Pro práci s klienty 
jsme se rozhodli zaměstnat vysoce kvalifikované týmy.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Nikdo nechce čekat na otevření účtu nebo zpracování dat. Vyškolený tým specialistů pohotově odpoví na 
jakékoli problémy s účtem, převodem a transakcemi.

Klient nás může kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, živého webového chatu nebo ticketing 
systému. Systémy živého webového chatu a ticketing jsou obsluhovány operátory v reálném čase a klient 
může problém vyřešit bez zbytečného zdržení.

TECHNICKÁ PODPORA

Technické problémy s našimi technologiemi bereme velmi vážně. V případě poruchy nebo potřeby technické 
pomoci s naším softwarem nebo technologiemi mohou uživatelé kontaktovat technickou podporu.

Technická podpora bude v angličtině a pomůže uživatelům s technickými problémy po telefonu nebo přes 
vzdálenou sdílenou plochu. V budoucnu bude podpora poskytnuta i v jiných světových jazycích.

PODPORA OBCHODU PO TELEFONU

Víme, že klienti nemusí mít vždy přístup na internet nebo mají problémy s připojením a nemají možnost posílat 
nové nebo upravovat existující objednávky nebo pozice. V takovém případě při tradičních burzách nemají 
uživatelé mnoho možností a musí počkat, dokud se spojení obnoví.

Na burze Dollero Exchange provozujeme trading desk, ke kterému se lze připojit telefonicky a po důkladné 
identifikaci a autorizaci může obchodník provádět pokyny hlasovým příkazem našemu operátorovi trading 
desku, který za klienta provede příkaz manuálně.
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LIQUIDITY

TRADING ENGINE
DATA SERVER

TRADING PLATFORM
Technical Analysis Server

Reporting Server

CMS/CRM

Hot Wallet

Cold Wallet Server

Internal Liquidity 
Providers

External Liquidity 
Providers

Aggregation 
Engine

Matching 
Engine

Realtime 
Data

WEB DESKTOP

CLIENT CLIENT CLIENT

MOBILE

Historical 
Data Instruments

VYSOKÝ VÝKON

Jedním z největších cílů vývoje bylo dosáhnout co nejvyšší výkon všech částí burzy Dollero Exchange. Podařilo 
se nám vybudovat velmi rychlou infrastrukturu dosahující vynikající výsledky. Objednávkový server je 
schopen zpracovat několik milionů objednávek za sekundu. Matching engine s nízkou latencí potřebuje k 
provedení objednávky pouze mikrosekundy.

ŠKÁLOVATELNOST

Růst počtu uživatelů může být při špatně navržených systémech fatální. Systém Dollero Exchange je 
modulární a jeho architektura umožňuje škálovat libovolnou část tak, aby se snadno vyrovnala se zvýšeným 
zatížením. Systém tak bude fungovat dobře s tisíci uživatelů, ale je navržen tak, aby zvládl i miliony a vydržel 
kritické situace.

PŘIPRAVENOST NA PROBLÉMY

V nepravděpodobném případě katastrofy nebo nějaké nepředvídatelné události implementovala Dollero 
Exchange bezpečnostní opatření na ochranu své činnosti. Využívá všechny moderní technologie, aby 
pokračovala v činnosti v případě, že se něco stane, nebo při instalaci aktualizací serveru bez přerušení provozu.
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Bid Price Ask

1,239 92

1,238 63

1,237 42

1,236 30

1,235 7

12 1,234

23 1,233

40 1,232

100 1,231

200 1,230

Liquidity
Provider

Liquidity
Provider

Liquidity
Provider

Aggregation Engine

Order Book

Matching Engine

Order

CLIENT CLIENT CLIENT

• Sell Stop
• Buy Limit
• Sell Limit

• Iceber
• Market if Touched
• OCO/OSO
• Market to Limit
• Conditional & Algo Orders

• Good till Date/Time
• Day

STANDARDNÍ TYPY OBJEDNÁVEK

• Market Buy
• Market Sell
• Buy Stop

KOMPLEXNÍ TYPY OBJEDNÁVEK

• All or None
• Stop Trailing / Stop Loss
• Fill or Kill
• Stop Limit
• Limit if Touched

TIME IN FORCE (TIF)

• Good After Time/Date
• Good till Cancelled

ORDER MATCHING ENGINE

Dollero Exchange poskytne několik typů obchodních příkazů s různými časy realizace:

TRADING ENGINE
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MATCHING ENGINE

Párování příkazů na nákup a prodej mezi jednotlivými uživateli. Párování příkazů využívá algoritmy, které 
určují, jak jsou příkazy spárovány, v jakém pořadí a objemu jsou provedeny a jaké protistraně jsou postoupeny. 

Obchodní příkazy na nákup a prodej tvoří order book, kde uživatel vidí celkovou dostupnou likviditu. Po zadání 
příkazu se tento zařadí do order booku, ze kterého se matching engine snaží spárovat 2 příkazy tak, aby se 
provedly okamžitě a v celkovém objemu.

Matching engine se snaží najít tu nejlepší cenu pro daný obchodní příkaz a provést ho v plném objemu. 
Pokud na trhu není dostatečný objem, příkaz se provede jen částečně a zbytek zůstane jako příkaz v order 
booku, který bude čekat až se vykoná. Pokud příkaz nelze provést za požadovanou cenu stane se součástí 
order booku.

OME řeší různé problémy, a to například když má 2 nebo více příkazů na nákup nebo prodej stejnou cenu. 
Matching engine aplikuje algoritmus, jak se bude burza chovat a jak se dané příkazy provedou. Jeden z 
nejznámějších přístupů je First in First Out (FIFO). Prioritu bude mít ten příkaz, který byl zadán dříve a je ho 
možné spárovat s nejlepší cenou. Dalším modelem je Pure Pro-Rata přístup, který rozdělí příchozí příkazy mezi 
protistrany proporčně podle velikosti. Další oblíbené strategie alokace jsou např. časově senzitivní alokace 
nebo alokace senzitivní na objem.

MARKET MAKING ALGORITHMS

Burza bude využívat sofistikované algoritmy pro vytváření trhu a likvidity – modely jako Constant Product 
Market Maker model nebo Relay Token.

Kromě standardních metod vyvíjíme proprietární sofistikované algoritmy, abychom získali náskok v 
mikrostruktuře trhu a změnily úroveň v náš prospěch a zisk.

AGGREGATION ENGINE

Aggregation Engine umožňuje burze získat likviditu z různých externích zdrojů, a to připojením se na externí 
poskytovatele likvidity, jako jsou různé profesionální instituce (např. burzy). Po připojení se na externí burzu 
přes API se získá přístup k likviditě další burzy, tzn. kompletní order book burzy.

Pokud Dollero Exchange nebude schopna poskytnout dostatečný objem, potřebnou likviditu umí zabezpečit 
tak, že ji bude čerpat z jiných burz. Aggregation engine plní agregační funkci a to tak, že spojuje objemy 
připojených burz a doplňuje interní likviditu burzy o objem z ostatních burz.

Pokud matching engine není schopen spárovat obchodní příkaz v rámci Dollero Exchange, postoupí obchodní 
příkaz na burzu, která má dostatečný objem pro provedení příkazu a realizaci požadovaného obchodu.

ARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGEARCHITEKTURA DOLLERO EXCHANGE
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PLATFORMS

MESSAGING

MESSAGING HISTORICAL DATA STORAGE INSTRUMENT METADATA

HISTORICAL DATA BROKERREALTIME DATA BROKER

HISTORICAL DATA PROVIDERSREALTIME DATA PROVIDERS

Strategy Server

Websockets

RabbitMQ/NATS Cassandra Database PostgreSql Database

FIX/APIFIX/API

Desktop WTF Web React

Realtime Data Server Historical Data Server Instrument Server

SERVERY

Celé řešení bude běžet na několika serverech v Microsoft Azure Cloud.

• Trading Server
• Wallet Server
• CMS a CRM Server
• Data Server
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HISTORICAL TRADES ACCOUNT INFORMATION IB COMPENSATION

REPORT GENERATION ENGINE

REPORTS TEMPLATES

REPORT TARGET DESTINATION

SERVICES PLATFORMS

REPORT DELIVERY

CLIENT INFORMATION

Cassandra Database Cassandra Database Cassandra Database Cassandra Database

MESSAGING

DATA SOURCE

REPORTS STORAGE

RabbitMQ / NATS

Historical Trades Account Information IB Compensation

Users List & Report Types

WEB Desktop WPFAPI Web React

Client Information

Scheduler

Cassandra Database

HISTORICAL DATA REALTIME DATA

TRADING STATISTICS CALCULATION ENGINE

Historical Market Data Realtime Market Data

Users List & Report Types

Historical Trades Opened Trades

Scheduler

MESSAGING

MESSAGING

RabbitMQ / NATS

RabbitMQ / NATS

ANALYSIS TARGET DESTINATION

SERVICES PLATFORMS

WEB Strategy ServerAPI Web React

TECHNICAL ANALYSIS SERVER

REPORTING SERVER
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Broker Accounts

Ticker

Symbol List

Order Entry Code Editor

Indicators

Compiler

SL/TP DrawdownFees

Positions

Scripts

Optimizer 

Macros 

API

API

Backtester

Trading System

From File

From Account

Account Balance & Equity

Account Profit/Loss Time/VolumeWin/Loss Series

Providers Historical Data

Symbol Metadata Symbol Widgets

Active Orders Rejected Orders

Data Accounts

Depth of Market

Dealing Box Opened Positions

Drawing Tools

Closed Trades

Chart Functions

Cancelled Orders

Chart Styles

Filled Orders

Chart Properties

ACCOUNTS TRADING & ORDER ALGORITHMIC TRADING

SYMBOLS

MARKET WATCH
ALGOS

CHARTS

ORDERS, POSITIONS & HISTORICAL TRADES

TRADING STATISTICS

FIN STUDIO

Nová obchodní platforma, která poskytuje širokou škálu užitečných funkcí všem účastníkům finančního 
trhu. Navrhli ji obchodníci a odborníci na trh, aby sloužily obchodníkům jako jedinečný nástroj k obchodování, 
správu účtů, testování, optimalizaci, analýzu, reporting a mnohem více. Důsledně jsme sledovali každý 
aspekt obchodního procesu a ve výsledku představujeme aplikaci, která posouvá současné standardy 
obchodního softwaru na novou úroveň.

PLATFORMA

Dollero Exchange poskytne platformu od partnerské společnosti Fin Systems Ltd. Platforma bude dostupná 
v desktopové, webové a mobilní verzi. Prostřednictvím obchodní platformy získají uživatelé přístup na trh 
a obchodování. Platforma poskytne mnoho funkcí a je určena jak pro začátečníky, tak pro profesionální 
obchodníky.

OBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGEOBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGE
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OBCHODOVÁNÍ

Obchodování probíhá přes order book z okna Depth of Market, které uživateli poskytuje přehled o dostupné 
likviditě na různých cenových úrovních a umožňuje zadávat obchodní příkazy. Obchodování je také možné 
přes Market Watch, Dealing Panel nebo přímo z grafů. Platforma podporuje množství typů klasických, ale i 
pokročilých obchodních příkazů a má také mnoho funkcí pro zjednodušení a zrychlení provádění operací, jako 
jsou funkce Delete&Close all, Scaling in&out, Bracket orders. Pro každý obchodní příkaz se dá naprogramovat 
složený příkaz, kde je možné naprogramovat chování příkazu a jednotlivé kroky, které budou provedeny 
po splnění určité podmínky. Kromě entry a exit podmínek si uživatel může vybrat z různých metod money 
managementu tzn. způsobu, kterým se stanovuje velikost obchodu. Dostupných je několik různých metod 
jako je Fractional, Fixed Fractional, Optimal F, Kelly ratio, Percent of Equity apod.

GRAFY

Grafy jsou jednou z hlavních součástí obchodní platformy a slouží ke sledování cen a na analýzu. Platforma 
podporuje několik druhů grafických zobrazení jako jsou candlestick, bars, high/low, renko, point and figure, 
range, mountain, line, kagi či volume charts. V platformě je zabudováno cca 150 technických indikátorů a 
více než 60 nástrojů pro kreslení a pokročilou technickou analýzu. Desktopové grafy zvládnou načíst i několik 
miliónů hodnot bez výrazné ztráty výkonu. Webové grafy jsou naprogramovány „in house“, nepoužívají se 
grafy od TradingView nebo podobné charting pluginy.

OBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGEOBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGE
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INSTRUMENTY

Platforma umožňuje správu jednotlivých instrumentů, poskytuje informace o daném nástroji, umožňuje stažení 
historických dat a analýzu daného instrumentu. Analýza bude obsahovat různé pokročilé statistické analýzy, 
které poskytnou uživateli lepší přehled o daném nástroji. Analyzovat se bude změna, pohyb, distribuce. Pro 
daný instrument se také budou zobrazovat signály na nákup a prodej, které budou generovat několik systémů 
– signály ze scanneru analýzy technických indikátorů, scanneru patternu grafů, candlestick scanneru, predikcí 
neuronových sítí, predikcí statistických metod atd.

OBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGEOBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGE
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MANUÁLNÍ BUILDER STRATEGIÍ

Uživatel si může sestavit vlastní obchodní strategii kombinací různých komponent a proměnných a nastavením 
jednotlivých parametrů. Platforma automaticky vygeneruje zdrojový kód dané obchodní strategie a následně 
je možné ji backtestovat, ale i spustit.

SCANNERY

Aplikace obsahuje i několik druhů scannerů, a to scanner analýzy technických indikátorů, scanner patternu 
grafů a candlestick scanner.  Scanner analýzy technických indikátorů umožňuje nakonfigurování technických 
indikátorů a podmínek na generaci signálů nebo upozornění a v případě splnění podmínek vydá signál na 
příslušném instrumentu. Scannery grafových patternů a svící podobně analyzují různé časové intervaly na 
specifikovaných instrumentech a v případě zformování platného patternu vydají upozornění o daném patternu 
pro přesný signál na nákup nebo prodej včetně stop loss a take profit úrovní. Scannery obsahují historii 
patternů, podrobné informace o daném patternu, analýzu a detailní statistiky patternů. Scannery obsahují cca 
60 patternů technické analýzy a cca 120 candlestick patternů. 

OBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGEOBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGE
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VLASTNÍ PROGRAMOVACÍ JAZYK

Platforma využívá vlastní programovací jazyk založený na C#. Pomocí FinScriptu si uživatelé umí naprogramovat 
vlastní nástroje technické analýzy, jako jsou např. indikátory, nástroje na kreslení, automatické obchodní 
strategie. FinScript lze využít k rozšíření funkcí samotné platformy, kde si uživatel může doprogramovat 
vlastní funkcionalitu platformy.

AUTOMATICKÉ OBCHODOVÁNÍ

Platforma plně podporuje obchodování automatických strategií. Uživatel si může zautomatizovat své obchodní 
strategie a obchodovat automaticky bez nutnosti sezení u počítače a manuálního zadávání objednávek. 
Strategie se mohou spouštět přímo z grafu nebo ze zvláštní sekce. Platforma také podporuje obchodování 
strategií přímo na serveru, což znamená, že uživatel dokáže svou strategii editovat v desktopové verzi nebo 
webové verzi a následně ji spustit na desktopové platformě nebo na webu, kde bude fungovat automaticky.

BACKTESTING AUTOMATICKÝCH STRATEGIÍ A INDIKÁTORŮ

Uživatel si může své automatické strategie nebo indikátory otestovat, jak by se chovaly na historických 
datech. Předtím než svou strategii spustí na reálném trhu, tak zjistí, jakou by měla daná strategie výkonnost, 
výšku maximální dosažené ztráty. Backtest je možné provést pro několik nástrojů a intervalů současně. Z 
jednotlivých strategií je možné vytvořit a backtestovat portfolio. Výsledkem backtestu je detailní report, 
který analyzuje různé aspekty obchodní strategie – například risk, návratnost, analýzu instrumentů a period. 
Výsledný report lze exportovat do různých formátů jako je csv, pdf či html.

OBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGEOBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGE
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AI A AUTOMATICKÁ GENERACE OBCHODNÍCH STRATEGIÍ

Součástí platformy je několik knihoven, které podporují machine learning a různé metody umělé inteligence. 
Jsou to genetické algoritmy, neuronové sítě, fuzzy logic. Tyto metody mají široké využití, každá se v aplikaci 
používá pro různé účely. Genetické algoritmy používáme ke generování obchodních strategií. Platforma na 
základě specifikovaných proměnných začne sama evolvovat strategie a ty nejsilnější, které přežijí, tj. mají např. 
nejvyšší zisk, se přesunou do další generace a dále se zlepšují a vyvíjejí. Touto metodou aplikace vygeneruje 
mnoho strategií, z nichž je možné vytvořit vlastní portfolio, analyzovat ho a pokud splňuje parametry, zařadit 
ho do skutečného obchodování. Obchodník tak získává nástroj, který mu pomáhá vygenerovat obchodní 
strategii k jaké by se sám zřejmě nedostal a pomůcku, která mu pomůže při obchodování a to tak, že bude 
na trhu ziskový. Další metodou jsou neuronové sítě, které bude systém využívat na analýzu dat a generování 
obchodních signálů a predikcí vývoje ceny určité kryptoměny.

OPTIMALIZACE AUTOMATICKÝCH STRATEGIÍ A INDIKÁTORŮ

Platforma využívá genetické algoritmy na zefektivnění optimalizace parametrů strategií a indikátorů. 
Optimalizací se dosáhne, že strategie či indikátor se nastaví na hodnoty, při kterých by daná strategie či 
indikátor dosahovaly např. maximální zisk nebo minimální možnou ztrátu za určité období.

OBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGEOBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGE
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NÁSTROJE PRO ASSET MANAGERY

Kromě tradičních investorů, jsou vítáni i institucionální investoři a peněžní správci. Tito správci mají několik 
možností pro správu klientských účtů, způsobů agregace klientských účtů a alokace objemu na jednotlivé účty. 
Dostupné jsou klasické PAMM, LAMM účty, ale i kopírování na klientské podúčty přímo na sítě, na kterých 
pracuje obchodní server.

OBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGEOBCHODNÍ PLATFORMA DOLLERO EXCHANGE
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CMS

Media Management

Document Database

View Localization Output Caching SEOContent Filtering/Navigation

Jobs Queue

Multi-Langual

Widgets Taxonomies

Modular

Flow

Menu

Multi-Tenant

Queries

Administration Panel Scripting (JS)

Security

Layers

Indexing/Search Body Editors

Workflows

Projections

Live Preview Markdown Editor

Themes

Dynamic Forms

RSS API Settings

CONTENT MANAGEMENT - interně vyvinutý CMS systém správy veškerého obsahu webových stránek

ROLY UŽIVATELŮ - možnost vytvářet různé role s různými přístupovými právy ke konkrétnímu obsahu

STRÁNKY - správa všech webových stránek - jednoduchá tvorba a úprava stránek pomocí předdefinovaných 
šablon

FORMULÁŘE - vytváření vlastních formulářů s pokročilými funkcemi, jako jsou podmíněná pole, vícestránkové 
formuláře a akce formulářů

MÉDIA - všechna média - obrázky, zvuk a video se pohodlně řídí z jednoho místa

PAGE BUILDER - front-end nástroj pro tvorbu a správu webových stránek

VLASTNÍ PLUGINY - snadno rozšířená funkcionalita prostřednictvím přizpůsobených programovatelných 
doplňků a modulů

SEO PODPORA - plná podpora pro SEO a vyhledávače

ADMIN PANEL - přístup správce

Jádro webového systému tvoří Content Management Systém, který umožňuje efektivní správu jednotlivých 
částí webové aplikace a umožňuje úplnou kontrolu nad obsahem.

CMS využívá jednotlivé moduly na přidání libovolného obsahu nebo aplikace. V šabloně stránky budou 
nastaveny moduly, které se mají zobrazovat a komu se mají zobrazovat. CMS umožňuje správu a určení rozsahu 
povolení pro jednotlivé skupiny uživatelů např. návštěvník, registrovaný uživatel, administrátor. Pokud přijde 
na stránku neregistrovaný uživatel, vidí pouze určitý obsah.

Přístup k webové obchodní platformě, historii obchodování, možnosti zadávání příkazů dostane až poté, co se 
zaregistruje a otevře si obchodní účet. CMS tedy umožňuje snadnou správu front-endu, avšak poskytuje také 
přístup k back-office, odkud může administrátor spravovat obsah, uživatele apod.

CMS SYSTÉMCMS SYSTÉM
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CRM

AFFILIATES

Leads Accounts

Coupon-based Tracking

Advertising Material

Contacts

Multi-tier Tracking

Affiliate Program Configuration

Email Campaigns

Automatic Commissioning

Payout Method Management

Online Tracking

Marketing Campaigns

Affiliate Panel

Analytics

Affiliate Management

Partners

COMPANY MANAGEMENT - definování struktury společnosti, jejích hlavních a nadřazených oddělení
SPRÁVA ZAMĚSTNANCŮ - přidávání pracovních pozic, přidělování zaměstnanců na oddělení, sledování 
pracovní doby
SPRÁVA UŽIVATELŮ A KLIENTŮ - správa všech informací o uživatelích a klientech
PRACOVNÍ POSTUPY - automatizace úloh v systému, aby byly prováděny automaticky (např. automatické 
e-maily, automatizace akcí formulářů, přizpůsobení chování procesů)
E-MAIL - nastavení firemního e-mailu a posílání / přijímání e-mailů. Plná podpora e-mailových šablon a 
automatických e-mailů
POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍCI - správa celého cyklu potenciálního zákazníka od prvního záznamu v systému, 
dokud se nestane klientem
ÚČTY - podporuje generování nových demo účtů a schvalování pro vytvoření aktivního účtu
REPORTY - generování různých systémových zpráv nebo zpráv pro klienty na základě interních údajů 
společnosti
PARTNEŘI - plná integrace makléřů a přidružených společností, neomezené typy úrovní, automatické 
vertikální rozdělení poplatků celé skupině
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB - rozeznává další typy uživatelů, jako jsou poskytovatelé signálů nebo správci 
peněz
SKUPINY POPLATKŮ - vytváření specifických skupin poplatků pro jednotlivé nástroje nebo jejich skupiny a 
také pro různé cílové skupiny klientů nebo partnerů
SPRÁVA DOKUMENTŮ - kompletní řešení pro správu dokumentů klienty, jako jsou ID a doklady potvrzující 
adresu

Customer Relationship Management systém obsahuje všechny nástroje potřebné pro správu klientů, a to 
během celého cyklu počínaje od první registrace.
CRM systém umožňuje automatizaci procesů, je možné nastavit podmínky a konkrétní událost, která se 
stane po splnění podmínky. Po vytvoření registrace je vytvořen záznam v databázi a vytvoří se klientský profil. 
Klient dostane automatický e-mail. Pokud se klient rozhodne otevřít účet a poslat na účet prostředky, systém 
znovu vytvoří záznam a pošle informaci na e-mail zákaznické podpory, aby klienta automaticky kontaktoval 
zaměstnanec.

V profilu klienta je zaznamenána celá historie klienta, a to od otevření účtu, komunikace mezi zaměstnanci a 
klientem, marketingové hovory a e-maily, přijaté dokumenty atd. seřazena chronologicky podle data a času, 
podobně jako stěna na sociální síti. Pokud daného klienta načte jakýkoliv zaměstnanec, všechny informace 
jsou okamžitě dostupné. 
Součástí CRM systému je i systém affiliates. Registrovaní zprostředkovatelé mají možnost získat odměnu 
za klienty, kteří si otevřou účet. Zprostředkovatel může mít své zprostředkovatele, systém podporuje 
hierarchickou strukturu.

CRM SYSTÉMCRM SYSTÉM
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V celém projektu je použito mnoho odlišných technologií a programovacích jazyků. Web frontend a UI používá 
React, JavaScript, HTML5, backend je navržen v .NET Core. Podobně CMS a CRM systémy jsou v .NET Core. 
Jednotlivé části obchodního serveru jsou v C++ a v C#. Servery budou fungovat na linuxovém clusteru. Využije 
se architektura Microservices, Kubernetes, Kafka a RabbitMQ messaging system.

POUŽITÉ TECHNOLOGIEPOUŽITÉ TECHNOLOGIE
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Vstupte zdarma do Dollero Academy ještě dnes!

Dollero Academy je určená úplným začátečníkům v oblasti kryptoměn a technologie blockchain, ale i zkušeným 
obchodníkům s kryptoměnami. Její hlavní součástí je akademie, ve které členům postupně vysvětlíme 
fungování blockchainových technologií, obchodování s kryptoměnami, ale i celkovou problematiku 
osobních financí. Pro zkušenější obchodníky a profesionály přineseme odborné analýzy a doporučení na 
dlouhodobý a krátkodobý nákup kryptoměn.

DOLLERO ACADEMYDOLLERO ACADEMY
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25 %
HOLDER

LEVEL 1

1 500 - 14 999 DLLR

hlasovací právo v pollech

4 % podíl ze zisku ročně 
vyplácený rovným dílem mezi 

všechny členy dané úrovně

LEVEL 2

15 000 - 99 999 DLLR

hlasovací právo v pollech

8 % podíl ze zisku ročně 
vyplácený rovným dílem mezi 

všechny členy dané úrovně

LEVEL 3

100 000 DLLR +

hlasovací právo v pollech

13 % podíl ze zisku ročně 
vyplácený alikvotně k 

množství držených Dollero

Každého, kdo se formou nákupu v privátním prodeji, ICO nebo prostřednictvím Dollero Academy rozhodl podílet 
na projektu Dollero Technology, si vážíme. V Holder fázi proto rozdělíme na základě výroční zprávy spolu 
25 % zisku celé společnosti. Hlavním zdrojem tohoto zisku bude zejména burza Dollero Exchange a později 
se přidají blockchainové aplikace. Příslušnost k jednotlivým úrovním v Holder fázi bude určovat množství 
držených Dollero.

DOLLERO HOLDERDOLLERO HOLDER
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Q2/2018
Založení společnosti Dollero Technology
Začátek marketingové a PR komunikace projektu

Q3/2018
Spuštění webové stránky www.dollero.tech
Příprava projektové dokumentace
Vývoj Dollero Wallet

Q4/2018
Vydání tokenů Dollero (DLLR)
Vydání elektronické peněženky Dollero Wallet
Vývoj Dollero Academy

Q1/2019
Spuštění Dollero Academy

Q2-Q4/2019
Vývoj Dollero Exchange

Q1-Q3/2020
Vývoj Dollero Exchange

Q4/2020
Vývoj Dollero Exchange
Licence pro Dollero Exchange

Q1/2021
Vývoj Dollero Exchange
Dollero Exchange Beta

Q2/2021
Vývoj Dollero Exchange
Spuštění burzy Dollero Exchange

2021 -
Vývoj blockchainových aplikací
Podpora dalších projektů

ROADMAPAROADMAPA
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VLADIMÍR RUŠČÁK
Co-owner & Chief Technology Officer

Vladimír se poprvé dostal do kontaktu s finančním světem během studia ekonomie 
v New Yorku v roce 1997. Pracoval také pro společnost působící v oblasti PR pro 
finanční instituce, které se pravidelně objevují v CNBC, ve Wall Street Journal a 
podobných médiích. Tato zkušenost ovlivnila jeho další kariéru. Několik let poskytoval 
poradenské služby obchodníkům a pracoval jako manažer až pro 20 makléřů. V roce 
2012 nastoupil do společnosti ATC Brokers v Londýně, kde vykonával několik funkcí 
kontrolovaných FCA, například funkci ředitele, compliance a funkce CASS. Vladimír 
má rozsáhlé znalosti o finančních trzích, dodržování předpisů a technologiích v 
mezinárodním prostředí. V současnosti pracuje na fintech projektu, který bude brzy 
uveden na trh. Rozhodl se také připojit se k týmu Dollero, protože vidí obrovský 
potenciál kryptomien v dnešním digitálním světě. Ve společnosti Dollero jako CTO 
vede vývoj burzy, navrhuje architekturu systémů, dohlíží na vývoj jednotlivých 
součástí systému a jejich integraci.

SLAVOMÍR KAŇUK
Co-founder & Chief Marketing Officer

Po studiu na Ekonomické univerzitě Fakultě podnikového managementu se věnoval 
primárně marketingu se zaměřením na social media marketing a byl zodpovědný 
za reklamní kampaně klientů. Podílel se také na různých projektech a organizaci 
eventů. S kryptoměnou a technologií blockchain se dostal do kontaktu v předešlé 
společnosti, kde se spolu s týmem rozhodli založit vlastní společnost a dále rozvíjet 
tyto myšlenky. V Dollero Technology má na starosti kromě oblasti marketingu a PR 
komunikace společnosti i tvorbu základní myšlenky a ekosystému.

JÁN REPA
Co-founder & Chief Sales Officer

Po absolvování Obchodní fakulty, kde studoval Zahraniční obchod, působil 
primárně v bankovním sektoru. V bance Tatra banka prošel několika odděleními 
od zahraničního platebního styku, přes back office, až po Treasury – dealing Dpt. 
V soukromém sektoru se podílel na vybudování společnosti v petrochemickém 
průmyslu. Později působil jako spoluzakladatel a CEO obchodně-výrobní společnosti, 
kde vybudoval kompletní retailový obchodní systém. Má také bohaté zkušenosti s 
obchodováním na kapitálových a finančních trzích. Tyto zkušenosti zhodnotíme v 
Dollero Technology, kde má na starosti tvorbu obchodních strategií, architekturu 
pro obchodní platformu, budování obchodního týmu s mezinárodní působností a 
také prezentaci projektu na mezinárodních fórech.

TÝMTÝM

https://bit.ly/31oalcJ
https://bit.ly/2IZb3qn
https://bit.ly/2EQQU7r
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PATRIK BENČIČ
Co-founder & Chief Operations Officer

Zkušenosti z předešlé práce ve finanční sféře v bankovnictví využije jako 
provozní ředitel zodpovědný za technický provoz společnosti, její dennodenní 
fungování a komunikaci s účetním oddělením. Jednotlivé vlády a regulátoři se v 
současnosti aktivně věnují přípravě novel v legislativě týkajících se kryptoměn, 
aprotomeziúkolypříslušející k tétofunkcipatří i sledování vývojelegislativních 
procesů a nových regulací, aby byl zajištěn plynulý chod společnosti. Dalšími úkoly 
COO v Dollero Technology je plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat 
lidi, procesy a informace v každodenním provozu.

PETER ŠRANK
Software Architect

Peter navazuje na své více než 16-leté zkušenosti a dovednosti, které nabyl 
převážně ve Velké Británii, kde se jako softwarový inženýr zaměřoval zejména 
na webové aplikace, micro-services a zpracování údajů. V Londýně pracoval pro 
špičkové společnosti jako jsou Shell, Mark & Spencer, Clarksons plátů and Deloitte. 
Peter má také dlouholeté zkušenosti s finančními trhy a strojovím učením. V Dollero 
Technology se proto stará o architekturu systémů - zejména Dollero Exchange.

MICHAL REPA
Chief Information Officer

Poukončení studia fakulty Matematiky a fyziky Univerzity Komenského, oboru 
Teorie informačních a počítačových systémů, začal pracovat jako programátor. 
Podílel se na analýze, návrhu a realizaci projektů v oblasti zdravotnictví. Později 
začal spolupracovat s belgickou společností Sysmex-Molis, kde se specializoval 
na vývo a nasazení řešení v oblasti laboratorní medicíny v Evropě, Americe a 
Japonsku. Z pozice programátora se vypracoval na teamleadera. Následně byl 
spoluzakladatelem slovenské IT pobočky německé společnosti Synlab, kde zastával 
pozice CEO, CIO. Ve společnosti Dollero Technology se stará o nejdůležitější – IT 
stránku projektu. Navrhuje architekturu jednotlivých systémů, řídí vývoj platforem 
a kompletní developerský tým.

TÝMTÝM

https://bit.ly/2MRwqLJ
https://bit.ly/3i0r2El
https://bit.ly/2oSC6Nq
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JAKUB KRAĽOVANSKÝ
E-learning Supervisor & Senior Analyst

Po úspěšném odpromovaní na Ekonomické univerzitě v oboru Medzinárdný 
obchod se nadále vzdělával a získal osvědčení o provedení odborné zkoušky v 
oboru Kapitálový trh. Dlouhodobě pracoval v mezinárodních společnostech jako 
Deutsche Leasing a Phoenix na pozici portfolio manažera. Jeho více než 4-leté 
zkušenosti s kryptoměnami a technologií blockchain využívá aktuálne jako hlavní 
trader a portofolio manažer. Je také autorem vlastního vzdělávacího projektu 
Trader 2.0. V Dollero Technology je součástí týmu, který se stará o obsahovou část 
Dollero Academy a má také na starosti analýzy kryptoměn. Jeho bohaté zkušenosti 
s obchodováním úročíme také při navrhování technických řešení burzy Dollero 
Exchange.

PETER VAŇO
Web Application Developer

Už během studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Technické Univerzitě 
v Košicích se věnoval vývoji webových aplikací a pracoval pro známé IT společnosti, 
jako například PosAm. Pracuje ve frameworcích Php - Laravel, Yii 2, Javascript - 
Angular 5 a ovládá také CMS systémy PrestaShop, WordPress a Magento. Založil 
také vlastní společnost, kde se spolu s týmem věnuje full-stack develomentu 
webových aplikací a vývoji online her v systému Haxe. V Dollero Technology 
zajišťuje web development hlavních stránek a také kompletní vývoj platformy 
Dollero Academy.

MATÚŠ KOPALKO
E-learning Developer

Během studia mezinárodního obchodu na Ekonomické univerzitě v Bratislavě 
působil jako jazykový lektor v různých společnostech. Individuálne rozvíjel jazykové 
dovednosti více než 130 studentů a později řídil tým jazykových lektorů. Semestrální 
studium managementu ve Finském vysokoškolském systému a studium MBA v 
Číně ho inspirovalo a zároveň umožnilo pochopit a zažít fungování vzdělávacích 
prostředí vyššího vzdělávání v komplexním multikulturním prostředí. Vede Poď 
Podnikať Academy, kde koncentruje know-how, vyvíjí a testuje online vzdělávací 
řešení na míru. Je také spoluzakladatelem online vzdělávací platformy Language 
Habit, kde vyvíjí koncové řešení pro učení se cizích jazyků. Je autorem e-booku 
Online Samouk. V Dollero Technology je zodpovědný za vzdělávací zážitek studentů 
Dollero Academy.

TÝMTÝM

https://bit.ly/3lPViEe
https://bit.ly/2qiMOgq
https://bit.ly/2MNVNOo
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MICHAEL RICE
Senior Lecturer & Speaker

Vystudoval architekturu na University College v Dublinu a stal se členem Královského 
institutu architektů v Irsku. Posledních třicet let pracoval a rozvíjel své dovednosti, 
odborné znalosti a vizi v oblasti BioArchitecture a Holistic Design (www.zem.design). 
Navrhl a zrealizoval více než 400 budov v mnoha zemích světa. V posledních letech 
se začal zajímat o různé nové formy tvorby hodnoty a prostředky výměny, zejména 
o kryptoměny a potenciál technologie blockchain. Je tváří krypto akademie Dollero 
Academy a potkáte ho také na různých konferencích.

TÝMTÝM

https://bit.ly/32uPFkS
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FINANCIAL INNOVATION CENTRE

E-MAIL                   info@dollero.tech

TELEGRAM           https://t.me/dollerotech

TWITTER              https://twitter.com/DolleroTech

INSTAGRAM        https://www.instagram.com/dollero.technology

FACEBOOK        https://www.facebook.com/Dollero-Technology

DollTech, s. r. o.

Krčméryho 16
811 04
Bratislava
Slovenská republika

Web: https://dollero.tech

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:

KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU:

PARTNEŘI

PRACOVNÍ SKUPINA

DOLLERO TECHNOLOGY JE SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY MINISTERSTVA FINANCÍ SR – CENTRUM PRO 
FINANČNÍ INOVACE

KONTAKTKONTAKT

mailto:info%40dollero.tech?subject=
https://t.me/dollerotech
https://twitter.com/DolleroTech
https://www.instagram.com/dollero.technology
https://www.facebook.com/Dollero-Technology
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PROSÍME, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TOTO UPOZORNĚNÍ NA ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI. POKUD MÁTE 
JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI OHLEDNĚ VAŠICH DALŠÍCH KROKŮ,PORAĎTE SE SE SVÝM PRÁVNÍM, FINANČNÍM, 
DAŇOVÝM NEBO JINÝM PROFESIONÁLNÍM PORADCEM (PORADCI).

Výše uvedené informace nemusí být vyčerpávající a nemají žádné prvky smluvního vztahu. I když vyvíjíme 
veškeré úsilí, abychom zajistili, že veškeré informace v tomto dokumentu jsou správné a aktuální, takové 
informace v žádném případě nepředstavují poskytnutí odborných rad nebo právně vymahatelné garance. 
Dollero Technology nezaručuje a nepřijme žádnou právní odpovědnost vyplývající nebo související s přesností, 
spolehlivostí, aktuálností nebo úplností jakéhokoliv materiálu obsaženého v tomto dokumentu. Investoři a 
potenciální držitelé Dollera by měli vyhledat vhodné nezávislé odborné poradenství předtím, než přijmou 
jakýkoli závazek nebo uskuteční transakci založenou na materiálu zveřejněném v tomto dokumentu, který je 
publikován pouze pro informativní účely.

Dollero v žádné jurisdikci nepředstavuje žádný druh cenných papírů nebo investičních nástrojů. Tento 
whitepaper neslouží jako prospekt nebo nabídka jakéhokoliv druhu a není určen k tomu, aby představoval 
nabídku cenných nebo investičních nástrojů nebo žádost o investice do cenných papírů pro jakoukoli jurisdikci.

Společnost DollTech s.r.o. neposkytuje jakékoliv stanovisko ani poradenství týkající se nákupu, prodeje nebo 
jiného obchodování s Dollero a předložení tohoto dokumentu nebude tvořit základ pro jakékoliv smlouvy nebo 
rozhodnutí o investicích, ani se na něj nebude možné odvolávat.

Žádná osoba není povinna uzavřít jakoukoli smlouvu nebo závazný právní akt týkající se prodeje nebo nákupu 
Dollera, a na základě tohoto dokumentu nesmí být přijata žádná kryptoměna ani jiná forma platby.

DISCLAIMERDISCLAIMER



AŤ VÁS KRYPTO PROVÁZÍAŤ VÁS KRYPTO PROVÁZÍ

Dollero Technology © 2020Dollero Technology © 2020

www.dollero.techwww.dollero.tech


