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1.

Kripto para birimleri ve dijital varlıkların değişimi için mobil uygulamanın temel
işlevselliği ve çalışma tanımı.
Mobil kripto para değişim uygulaması - dijital paraların hızlı satın alınması için basit ve kullanışlı bir araçtır. Sezgisel bir
uygulama arayüzü kullanarak, müşterileriniz mevcut varlıkları hızlı bir şekilde değiştirebilecek ve ek özelliklerini
kullanabileceklerdir. Aşağıda mevcut sürümde mevcut olan temel işlevsellik yer almaktadır. Değişiklikler ve ilaveler
yapıldığında, bu belge güncellenecektir.
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1.1.

Kullanıcı profili - işbu, bir sonraki işlemlere geçişin yapıldığı
ekrandır:
•
•
•
•
•

Otorizasyon,
Kayıt,
Şifre kurtarma,
Hesap eklemek,
Hesap değiştirmek.

Uygulamada otorizasyon yaptıysanız, "Profil" ekranına gidin ve
"Çık" düğmesine tıklayın. Bundan sonra, “Giriş” düğmesi görünecek
ve farklı kullanıcı adı ile giriş yapabileceksiniz.
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1.2.

"Profil" ekranındaki "Giriş" butonuna tıkladıktan sonra otorizasyon
ekranı açılır. Hesabınız altındaki mobil uygulamaya giriş yapmak için,
kayıt sırasında belirtilen hesap adını ve şifreyi girmeniz gerekir.
Uygulamaya ilk giriş ise ve hesabınız yoksa kayıt olmanız gerekir.
Bunu yapmak için, "Otorizasyon" ekranındaki "Giriş" düğmesinin
altında "Kayıt" ekranına yönlendiren bir "Kayıt ol" bağlantı linki vardır.
Daha önce bir hesap oluşturduysanız, hesabı yeni bir cihaza
bağlamanıza veya kaybedilirse erişimi geri yüklemenize olanak
sağlayacak "Hesap Ekle" işlevini kullanabilirsiniz.
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1.3.

Kayıt - kayıt ve otorizasyonu olmayan kullanıcının ekrana erişimi vardır,
uygulamayı çalıştırmak için ihtiyacınız olan ekrana gitmek için "Profil"
ekranını açın, "Giriş" düğmesini tıklayın, "Kayıt Ol" düğmesini tıklayın. Bu
değişikliklerden sonra, aşağıdaki verileri girmeniz gereken "Kayıt" ekranı
açılacaktır:
•
•
•
•
•
•

Hesap adı
Şifre
Belirlediğiniz şifreyi tekrar girin
E-posta adresi belirtin
Eğer davet edildiyseniz, referans kodunu girmeyi unutmayın.

Gerekli tüm veriler doldurulduktan sonra “Hesap Oluştur” butonuna
tıklamalısınız. Ardından, e-postaya onay kodunu içeren bir mektup
gönderilecek ve o kodu uygulamaya girilmesi gerekecektir. Başarılı bir
şekilde girerdiyseniz, uygulama kurtarma kodunu bir kez gösterilecek.

NOT! Hesabınızı yalnızca bu şifreyi kullanarak geri yükleyebileceğiniz için,
kurtarma kodunu güvenli bir yerde saklamayı unutmayın; bizim
tarafımızdan kullanıcı şifreleriniz saklanmıyor, kod sadece cihazlarınızda
şifrelenir.
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1.4.

Erişim kurtarma - bu işlev, bir hesap şifresinin kaybolması durumunda
erişiminizi geri yüklemenizi veya eski bir hesabı yeni bir cihaza bağlamanızı
sağlar.
“Erişim kurtarma” ekranına gitmek için, uygulamada çıkış yapmanız gerekir,
otorizasyon ekranını açmanız, ekranın altında “Hesap Ekle” bağlantı linki
bulunduğu veya “Erişim kurtarma” ekranına yönlendiren “Şifremi Unuttum”
bağlantı linkine tıklamanız gerekir.

Erişimi kurtarma işlemi ne zaman gereklidir?
•
•
•

Yeni bir mobil cihazınız varsa
Hesap şifrenizi kaybettiyseniz
Aynı hesabı birkaç cihazda açmak istiyorsanız

Kurtarma işlemi aşağıdaki gibidir:
1) Hesap adını ve e-posta adresini girin.
2) "Kod Gönder" i tıklayın
3) Uygulamayı küçültün ve e-posta açın
4) E-postaya “Erişim Kurtarma” onay kodu alacaksınız
5) Onay kodunu kopyalayın
6) Uygulamayı görev yöneticisinden açın
7) Onay kodu yapıştırın
8) Bundan sonra uyguşama kayıt sırasında size verilen özel bir kurtarma kodu ister.
9) Kodu bir dosya olarak indirin veya QR kodunu okutun.
10) Eğer her şey doğruysa, şifre sıfırlama ekranı açılacaktır
11) Yeni şifre girin
12) Yeni girilen şifreyi bir sonraki alana kopyalayın
13) “Kaydet” e tıklayın

NOT! Kurtarma işlemi durumunda, birkaç cihazda aynı hesap açarsanız, giriş yapmak için aynı şifreye oluşturmanız
gerektirmiyor, her şifre şifreli olan kurtarma kodunun çözücüsüdür, erişim kaydının veya restorasyonun ardından cihazınızda
saklanır.
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1.5.

Uygulamanın geçerli sürümünde, ana ekranda aşağıdaki seçenekler bulunur:

(1) Değişim rezervinin durumu, seçilen dijital para birimine göre uygulama
kullanıcıları için ne kadar para bulunduğunu gösterir. Uygulama rezervleri
yatay olarak kaydırılabilen bir kaydırma çubuğu biçiminde sunulur.
(2), (3) "Alış" ve "Satış" seçenekler. Onlara tıkladığınızda, müşteri ayrıca
kripto para birimi alım satımı yapabileceği takas ekranına girer.
(4) Değişim referans programının seçeneği. Kullanıcı uyrulamada giriş
sağladıktan sonra, referans programına katılabilecek ve diğer katılımcıları
davet etmek için kendi benzersiz kodunu alabilecektir. Uygulamadaki her
takas işlemi, böyle bir bağlantı sahibine tavsiyeleri tarafından yapılan
işlemlerden gelir getirecektir.
(5) FAQ. Bu seçenek, uygulama hakkında en sık sorulan soruların cevapları
ilgili sayfaya gitmenizi sağlar.
(6) Uygulama servis paneli. Burada en önemli uygulama seçeneklerine erişim:
işlemler listesi, hesap bilgileri, kullanıcı bakiyesi.
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1.6.

Bu ekranda aşağıdaki işlevsel veriler bulunur:
(1) Kripto para kuru. Ekranın başlığında bulunur. Yukarıdaki örnekte 1 BTC =
635858.43950405 Qiwi'dir. İşte bu kur 1 bitcoin alabilmeniz için hesabınızda
(uygulama hesabında) 635858.43950405 Qiwi gerektiği anlamına gelir.
(2) Uygulama kullanıcısının satabileceği kullanılabilir para biriminin alanıdır.

(3) Kullanıcının satın alma işleminden sonra alacağı seçili para biriminin
alanıdır.

"Satış" alanındaki bir para birimine tıkladığınızda, "Alış" alanındaki para
birimlerinin bir listesi açılacaktır. Bundan sonra, satış için uygun olandan
alacağınız para birimini seçmek mümkün olacaktır.

'Satış' alanı ile 'Alış' alanı arasında değişim yönünü değiştiren bir Switch
düğmesi var.

Tüm işlemler "Geçmiş" ekranına kaydedilir ve saklanır.
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1.7.

Kripto para birimleri alışverişi için bir mobil uygulamanın referans
programı, yeni kullanıcıları çekmenize ve gerçekleştirdikleri işlemlerden
gelir elde etmenize olanak sağlar. Referans programında bir gelir seviyesi
vardır, ancak ağınıza getirdiğiniz abone sayısı (refler) konusunda herhangi
bir kısıtlama yoktur.
(1) Program katılımcının referans kodu. Her kullanıcı tarafından alınan
benzersiz tanımlayıcı. Bu kodu kaydetme ve aktarma kolaylığı için, sağda
bir “Kopyala” düğmesi vardır, tıklandığında kod panoya kaydedilir ve
reflere herhangi bir şekilde gönderilebilir.
(2) Referans varlıkları - çekilmeye hazır fonların belirtildiği bir alandır.
Ayrıca, cüzdanınıza aktarma yapmanıza olanak tanıyan bir "Çekim"
düğmesi de bulunmaktadır. Bu düğmeye tıkladıktan sonra, değişim
platfromu önceden talep edilen tüm işlemlerin görüntülendiği "Çekim
Geçmişi" ne düşen bir isteği kabul eder.
“Sizin referaller” sekmesi, kayıt sırasında “Referans kodunuzu” kullanan
uygulamanın tüm kullanıcılarına ilişkin verileri içerir. "Yıldızlar" butonuna
tıkladığınızda, kullanıcı "Favoriler" sekmesinde de görüntülenecektir, bu
da gelecekte aktif referansları aramayı basitleştirir.
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1.8.

FAQ - kripto para alışverişi için mobil uygulamanın çalışmasıyla ilgili
temel soruların cevaplarının toplandığı bir bölümdür. Yeni işlevsellik ve
değişiklikler yapıldıkça, yayınlanacaktır. FAQ ekranına gitmek için
uygulamaya giriş yapmanız gerekli değildir. Geçiş düğmeleri 'Ana ekran'
ve 'Profil' ekranlarında bulunur.

Şu anda FAQ bölümü, aşağıdaki konulardaki soruların cevaplarını
içeren bilgiler sunmaktadır:
1) Genel;
2) Hesap;
3) Cüzdan;
4) Değişim;
5) Referans programı.
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1.9.

Cüzdan - bir mobil kripto para değişim uygulamasının
ana ekranlarından biridir. İşte kullanıcının dijital para
birimleri hakkında ayrıntılı bilgi. Bakiyeyi görüntüleme
seçeneği ana servis menüsünden herhangi bir
uygulama ekranında kullanılabilir.
Her para birimi, aşağıdaki bilgileri içeren ayrı bir alana
bölünmüştür:
• Kripto para logosu
• Kısaltılmış para birimi adı
• Kullanıcının cüzdanındaki dijital paraların sayısı
• Seçilen para biriminin karşılığını $ olarak
gösterilmesi
• “Yatır” düğmesi - basıldığında, “Yatır” ekranına
aktarır
• “Değişim” düğmesi - tıklandığında “değişim” para
biriminin “Satış” alanında yer aldığı “Değişim”
ekranını açar (“değişim” düğmesinin tıklandığı
alanda)
• “Çekim” düğmesi - kullanıcıyı “Çekim” ekranına
götürür
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1.10.

Varlık çekmek için mobil uygulamanın ilgili ekranında iki ana alanı
doldurmanız gerekir:
1) Cüzdan’dan varlık transfer edeceğiniz adres;
2) Transfer tutarı.
Yukarıdaki verileri girdikten sonra “Devam” butonu aktif hale gelir,
tıkladığınızda, varlıklar farklı cüzdanına çekme işlemini onaylayan bir ekran
açılır. Onaylandıktan sonra, varlıklar belirtilen adrese gidecektir ve bunun
kaydı "İşlem Geçmişi" 'inde kaydedilecektir.
Dikkat! Belirli bir para birimini çekmek için, seçilen sistemde veya blok
zincirinde bir cüzdanınız olmalıdır. Örneğin, Qiwi'yi çekerken, Qiwi
hizmetinde bir cüzdanınızın olması gerekir.
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1.11.

Varlık yatırma seçeneğine gitmek için, ihtiyacınız olan dijital para birimi için
"Yatır" seçeneğini seçin.
Uygulamanın hesabına (cüzdanına) yatırım yaparken yapılacak işlemlerin
sırası (örneğin, BTC):
1. Uygulamaya giriş yapın.
2. 'Cüzdan' ekranına geçiş yapın
3. BTC alanında "Yatır" seçeneğine tıklayın.
4. Uygulamanın hesap şifresini girin
5. Yatır ekranına gidin (yukarıda örnek bir görünüm gösterilmektedir)
Adresini (cüzdan) kopyalamak için "Kopyala" düğmesine tıklayın)
6. Uygulumayı küçültün
7. Transfer istediğiniz BTC cüzdanına giriş yapın
8. Kopyalanan adrese trasnfer gerçekleştirin
9. Uygulamaya geri dönün
Sonuç olarak BTC'nin bakiyesi ağı komisyonu kesilerek yatırdığınız kadar
artacaktır. Varlık girişiyle ilgili bilgi, mobil uygulamanın "Geçmiş"
sekmesinde görünecektir.
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1.12.

Geçmiş - tüm işlem kategorileri için verilerin toplandığı uygulama ekranıdır: değişim, çekim, yatır. Seçim menüsü, kullanıcının farklı
sekmeler arasında geçiş yapmasını sağlar.
Geçmiş sekmelere ayrılır: Tümü, Çekim, Yatır, Değişim.
Geçmiş ekranında, kullanıcı her işlem için ayrıntılı bilgi görebilir:
1)
2)
3)
4)
5)

İşlem kategorisi
İşlem statüsü veya durumu
Varlıklar işlemleri
Tutarlar
İşlem tarihleri
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1.13.

Uygulamada bir hesap oluştururken, kullanıcı, kayıp durumunda hesaba
erişimi kurtarmak için kodu kaydetme gerekliliği hakkında bir mesaj alır.
Alfabetiknümerik veya QR kodu, uygulamaya yetkisiz erişim olasılığını
dışlamak için üçüncü şahısların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
Kayboldukları takdirde hesabı kurtarmak imkansız olacaktır.
Resimde kodları olan bir ekran gösterilmektedir. "Kopyala" düğmesine
tıkladığınızda, kullanıcı kurtarma kodunu seçilen posta kutusuna ya da
herhangi bir messengere gönderebilir. “Kaydet” düğmesine tıkladığınızda,
QR kodu cihaza bağlı olarak fotoğraf veya galeri bölümünde cihazınızın
hafızasına kaydedilir.
“Kapat” düğmesine tıkladıktan sonra, kurtarma kodlarıyla ilgili bilgileri
döndürmek veya görüntülemek mümkün olmayacağından, güvenli bir şekilde
saklandıklarından emin olmanız gerekir. Daha önce kaydedilmiş bir QR
kodunu galeriden açtığınızda, şöyle görünecektir:

NOT! Kurtarma işlemi için QR kodu, kurtarma işlemi durumunda bellekten yükleyebilir veya kameranızı kullanarak mobil
cihazınızda tarayabilirsiniz (eğer QR kodunu yazdırırsanız).
← back

2.

Mobil kripto para değişim uygulamalar sahipleri için yönetim panelinin ana işlevselliği.

Mobil kripto para değişim uygulamasının işlevselliği, varlık değişim parametreleri için esnek ayarlar yapmanızı sağlar. İşbu
talimat, uygulamayı yönetmek için kullanılan temel yönetici seçeneklerini açıklar.
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2.1.

Uygulamayı bağlamak ve aktif etmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:
1) Ekosistemde hesap oluşturun.
2) Sitesinde gereken formu doldurmanız gerekir
3) Değişim yönetici statüsünü satın alınması için ödeme yapın.
4) Uygulama yönetici panelinin ekosistemine erişim alın.
5) Mobil uygulamayı ayarlamanız gerekir.
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2.2.

Talimatın mevcut bölümünde kripto para birimleri değişimi için uygulama ayarlarının olanaklarını ele alacağız. Ana
parametreler, varlıkların değişim yönü, minimum ve maksimum alım / satım toplamı, para kurları ve çiftlerin aktif edilmesi.
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2.3.

Mobil kripto para değişim uygulamasının işleyişi için, varlıklar takası olanağı eklenmesi gerekir. Bunu yapmak için şu adımları
izleyin:
1) Deex ekosistemine https://deex.exchange/ adresinde kaydolun ve değişim yöneticisinin hesabını otorizasyon yapıp giriş
sağlayın.
2) Yönetim paneline girmek için üst menüdeki “Yönetici” seçeneğini kullanın.

3) “Yönetici Paneli” ne geçiş yapın.

4) ‘Ayarlar’ sekmesini açın

5) “Değişime çift ekleyin” düğmesine tıklayın.

6) Formu doldurun ve “Kaydet” düğmesine tıklayın

.

7) Kayıt işleminiz tabloya eklenecek ve aşağıdaki şekilde gösterilecektir:
8) Değişim yapmak üzere sadece çifti etkinleştirmek için kalır. Bunu yapmak için "Aktivite" kaydırıcısını etkinleştirin ve işlemi
tekrar kaydedin.
9) Bu aşamada mevcut çift değişim uygulamasında uygun hale gelecektir.
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2.4.

Daha önce değişime QIWI / USDT çifti ekledik.
Değişim parametrelerini minimum ve % kur örneklerini göz önünde bulunduracağız.

Resimde şunlar gösteriliyor:
1) Değişim için minimum tutarı 10 kat artırdık.
2) Kurlar çarpanında değişiklik. Altı çizilen kur değerleri ile onaylanan % 0 değerine sahip olmaya başladı. Binance yazısında,
gerçek borsadaki varlık kuru gösterilir ve bu paritede para işlemi yapmak için uygulamada mevcut olanın % 'si olacak.
3) "Kaydet" düğmesi değişiklikleri kaydeder. Kaydı güncellemek için aktif oldu. Üzerine tıkladığınızda, tüm değerler
sabitlenecek ve kaydedilecektir.
NOT! Kurlar 40 saniye içinde güncelleniyor. Değişimin açık olması ve borsa çiftinin “Aktif” olması koşuluyla, oran uygulamaya
aktarılacaktır.
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2.5.

Değişim yönetimi, web arayüzündeki yönetici panelinden, mevcut sekmelerde gezinerek ve arayüz araçlarıyla etkileşime girerek
gerçekleşir.

Mevcut sekmeler:

Her sekmede sağ tarafta, sekme menüsü ve komisyon havuzu durum bilgilerinin karşısında bir 'Yenile' düğmesi bulunur.
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2.6.

Geçerli sekme, değiştirme özelliğine sahip değişim durumu hakkında bilgi içerir:

Referans programına katılan para birimleri detaylandırma imkanı ile referans programı hakkında genel bilgiler.

Sekmede toplam değere sahip üç bilgi panosu ve bir geçiş işlevi bulunuyor:

1) Toplam kullanıcı - tıklandığında "Kullanıcılar" sekmesini açar.

2) Toplam değişim - tıklandığında, “Değişim Geçmişi” sekmesini açar.

3) Kullanılabilir toplam çift - tıklandığında Ayarlar sekmesini açar.

← back

2.7.

“Kullanıcılar” sekmesi - geçerli sekmede değişime kayıtlı kullanıcılar hakkında bilgi var:

Sekmede aşağıdaki verilerden oluşan bir tablo var:
# - sistemdeki seri numarası.
Kayıt Tarihi - Kayıt tarihini ve saatini gösterir.
Kullanıcı adı - kullanıcı kaydı sırasında belirtilen hesap adı.
Varlık bakiyesi - değişim için kullanılabilir para birimlerinin açılır listesinden seçilir.
Deex - değişim için kullanıcı tarafından ücreti ödemeye hazır tokenlerin sayısı.
Değişim başvuruları - kullanıcıdan değişim için gelen toplam istek sayısı.
Kullanıcı ID'si - blok zincirindeki kullanıcının benzersiz bir kimlik numarası.

Sekmede 2 bilgi panosu var:

1) Toplam kullanıcı sayısı - değişimde toplam kullanıcı sayısını gösterir.

2) Toplam değişim sayısı - tıklandığında "Değişim Geçmişi" sekmesini açar.

Ayrıca kolaylık sağlamak için, adı geçen değişim kullanıcısını arama işlevi bulunuyor:

Kullanmak için verilen kutu metnine tıklamanız ve katılımcının adını ilgilendiren sistemin adını girmeniz gerekir. Eğer böyle bir
kullanıcı varsa, bulunan katılımcının tüm bilgileri tabloda görünecektir.
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2.8.

Mevcut sekme değişim çiftleri hakkında bilgi içerir. Burada, parametreler önceden eklenmiş çiftler için güncellenir.

Aşağıdaki sekmede mevcut bilgiler sunulmuştur:
1) Değişim yapılacak çiftin yönü.
2) Değişim için mevcut minimum ve maksimum tutarlar.
3) % eklenmesi imkanı ile borsa kuru. (mevcut borsalar listesinden seçin)
4) Uygulamada takas için görüntülenen varlık kuru.
5) Değişim yapılacak olan çiftin altif olup olmaması.
6) Değişiklikleri sil/kaydet.

Sekmenin fonksiyonel olanakları:
1) Değişime bir çift eklemek.

2) Parametrelerin güncellenmesi: minimum, maksimum, kur kaynağı, varlık kuru, aktivite.

3) Değişikliklerin kaydedilmesi.

4) Değişimden çifti silme.
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2.9.

“Değişim geçmişi” sekmesi - geçerli sekme, kullanıcı ve değişim arasında gerçekleştirilen tüm değişim işlemleri hakkında
ayrıntılı bilgi görüntüler.

Sayfa, gelen tüm değişim taleplerini tablo halinde görüntüler.
ID işlemler:
• Üst satır - benzersiz bir kullanıcı işlem ID'si görüntüler
• Alt satır - takas başlatan hesabının adını gösterir
Tarih:
• Üst satır - değişimin başlama tarihi gösterir (kullanıcıdan varlıklar geldiğinde)
• Alt satır - değişim işleminin tamamlanması (kullanıcıya varlıklar geldiğinde)
Tutar:
• Üst satır - kullanıcıdan gelen varlıklar miktarı
• Alt satır - kullanıcıya gönderilen varlıklar miktarı

Kur/Statü:
• Üst satır - gönderilecek 1. birimi satın almak için gereken miktar.
• Alt satır - aşağıdaki seçenekler mümkündür (başarılı, işleniyor, iade)
Bir değişim için ortak olan veriler:
• Borsa kuru - 'Ayarlar' sekmesinde seçilen kaynaktan alınır.
• Merkez Banka Kuru - değişim sırasında kabul edilen Merkez Bankası ile değeri gösterir.
• Değişim komisyonu - işleme harcanan toplam değeri gösterir.
• Talebin kısaltılmış açıklanması - tuşuna basıldığında aşağıdaki bilgiler açılır:
Kayıt bulma kolaylığı için aşağıdaki araçlar uygulandı:

• Gelen işlemler - onay kutusu, üst satırı gizlemenizi veya göstermenizi sağlar
• Giden işlemler - onay kutusu alt satırı gizlemenizi veya görüntülemenizi sağlar
• Başlama tarihi - tarihteki alt eşiği tarihe göre sınırlar
• Tarihe kadar - tarihin üst eşiğini tarihe göre sınırlar
NOT! "Değişim Geçmişi" sekmesindeki arama araçları şeklinde, aşağıdakileri gözetiriz: 25.09.2019 - 25.10.2019 arasındaki
döneme ait tüm gelen ve giden işlemler gösteriliyor.
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2.10.

"Yatır / çek işlemleri" sekmesi - "Değişim Geçmişi" sekmesiyle aynı işlevselliğe sahiptir.

İşlemler için hesap adına göre ek bir arama işlevi var:
Geçerli sekme, değişim kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen tüm yatır veya çekim işlemlerini görüntüler. Bilgi sunum formu tablo
halindedir ve aşağıdaki bilgileri içerir:

• Kimden / Kime - İşlemi başlatan ve son alıcı.
• Tarih - işlemin başlangıcını ve sonunu görüntüler.
• Tutar - işlemi başlatan tarafından gönderilen varlık miktarı.
• Statü - aşağıdaki yazılar çıkar (başarılı, bekleniyor, iade).
← back

2.11.

“Referans ödemeleri” sekmesi - değişim müşterilerin referans sistemindeki ödemeleri ve biriken fonları hakkında bilgi bulunur.

Üst bölümde, tüm kullanıcılar için özet bilgiler görüyoruz:
• Ödenen - daha önce müşteri bakiyelerine gönderilen toplam varlık miktarı.
• Potansiyel ödemeler - referans yoluyla müşterilere verilen toplam varlıklar miktarı.
• Başarısız ödemeler - bakiyesine girmeyen müşterilerden talep edilen varlıklar.
Ayrıca sayfada referans programına göre ödeme talepleri için, tablo bazında sunulan ve isimlerine göre arama yapılabilen detaylar
bulunmaktadır.

Tablonun aşağıdaki ödeme verilerini gösterdiği yer:
1) Numara - ödeme kaydının seri numarası
2) Tarih - ödeme durumunu değiştirdiği sırada mevcut olana değişiklik yapar
3) Hesap adı - referans fonu alıcısının adı
4) Tutar - belirli bir para birimi için talep edilen birim sayısı
5) Para birimi - para biriminin adı
6) Statü - seçenekler mümkündür (başarılı, bekleniyor)
7) Blok numarası - ekosistem bloğunun bu ödemenin bir kaydı olduğu.

NOT! Bir seferde kullanıcı örnek 3'te daha önce gösterilen şekilde birkaç para birimi talep edebilir, referans programına göre usdt,
qiwi, eth istedi. Ancak, kullanıcıya 1 para biriminde 1 transfer işlemi olarak ödeme yapılacaktır.

← back

2.12.

İşlemlere ilişkin tarifeler, transfer maliyetinin mevcut göstergelerinden ve göndermek için gerekliyse 1.Kbyte’lık MEMO, blok
zinciri kurulunun takdirine bağlı olarak değişebilir. Şuan 25.10.2019 verilere göre:
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