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1. Uložením dat se vytvoří blok
2. Doplní se zabezpečení
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BLOCKCHAINOVÁ PLATFORMA ELACHAIN

• 28 nodů (vč. Tokio a Bratislavy)
• SW balíky (vč. admin rozhranní)
• sadu dokumentace
• monitoring

3. ElA blockchain
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• provoz více nezávislých blockchainových kanálů
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3. ElA blockchain

ELACHAIN JE PŘIPRAVENA PRO KOMERČNÍ APLIKACE

• Blockchain vybudovaný na podsíti Elachain
• Plně soukromý blockchain
• Hybridní blockchain

Výhody
• většina nodů v privátní síti 
• možnost využít nody z venku
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3. ElA blockchain

Další výhody využívání blockchainu

• Výrazné zrychlení všech verifikačních procesů

• Záruka používání originálních dat



Děkuji za pozornost

Věra Šmídová
ELA Blockchain Services a.s.

Tel.: +420 604 565 181
E-mail: smidova@elachain.cz

ISO 9001 a ISO/IEC 27001


