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Revain Technologies Inc.

Samenvatting
Dit document beschrijft het Revain-platform, die gebruikers in
staat stelt om projecten met elkaar te bespreken die een
succesvolle ICO achter de rug hebben. Ons doel is om een
gebruiksvriendelijke dienst de maken om het eenvoudig te maken
voor bedrijven om constructieve feedback te ontvangen over hun
projecten. Tegelijkertijd kunnen gebruikers hun ervaringen delen en
leren van de ervaringen van anderen.
Revain is het eerste reviewplatform dat blockchaintechnologie
gebruikt om de zekerheid te geven dat feedback legitiem is, en als
basis voor het economisch model, met als doel te verzekeren dat
alle feedback oprecht, origineel en legitiem is.
Fragmenten van reviews worden in de blockchain opgeslagen, wat
de garantie geeft dat de reviews niet op een later moment gewijzigd
kunnen worden. Het interne token van het systeem, RVN, motiveert
deelnemers om hun reviews en daaraan gekoppelde acties serieus
te nemen.
In de startfase zijn we van plan om samen te werken met
cryptovaluta exchanges, en bedrijven die de crowdfunding- of ICOfase al achter zich hebben. Later willen we ons werkveld uitbreiden
naar markten als gaming, e-commerce, FMCG en boekingen.
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Introductie
Een review-site is een website waarop ervaringen kunnen worden geplaatst over mensen,
bedrijven, producten, of diensten.
Wikipedia "Review site"

De eerste review-sites kwamen op in de vroege jaren '90, met als pionier Epinions.com 1,
gesticht in 1999. Het project had een brede focus. Deelnemers konden reviews achterlaten over
muziek, speelgoed, computers, etc. Later kwamen er platforms op die zich richtten op specifieke
doelgroepen, goederen of diensten, met als prominente voorbeelden Yelp.com 2 (restaurants),
TripAdvisor3 (hotels), Rotten Tomatoes4 (films), en Angie's List5 (kleine en middelgrote bedrijven).

Naam

Segment

Waarde bedrijf

Alexa-positie Verhandeld op

Yelp

Restaurants

2 200 000 000 $

201

NYSE

Rotten
tomatoes

Films

658 000 000 $

441

Niet

TripAdvisor

Hotels

6 200 000 000 $

238

Niet

Angie's list

Lokale
bedrijven

677 000 000 $

238

NASDAQ

Het doel van zulke platforms is om het mogelijk te maken voor mensen om hun mening te delen
over goederen en diensten. In veel gevallen faciliteren deze websites bedrijven in het verzamelen van
feedback van klanten.
Hoewel deze markt al meer dan 20 jaar bestaat, zijn er echter een aantal fundamentele
problemen nog niet opgelost.

1. http://www.epinions.com/
2. https://www.yelp.com/
3. https://www.rottentomatoes.com/
4. https://www.tripadvisor.com/
5. https://www.angieslist.com/
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Introductie
Deze problemen zijn gerelateerd aan (gebrek aan) vertrouwen en beloningen.

Hoe kunnen deelnemers er zeker van zijn dat hun
reviews niet bewerkt of verwijderd worden?
Als gebruikers een review plaatsen, vertrouwen ze erop dat het platform hun bijdrage niet
verandert of verwijdert. Het onderliggende probleem is dat een derde partij vertrouwd moet
worden.

Hoe kan een bedrijf er zeker van zijn dat reviews geschreven zijn
door echte klanten, en niet door concurrenten?
Reviews op het internet zijn belangrijk en kunnen het beeld van een bedrijf beïnvloeden. Zo
kunnen reviews een wezenlijke impact hebben op de populariteit van een bedrijf onder nieuwe en
bestaande klanten. Deze werking biedt concurrenten de mogelijkheid om de reputatie van hun
rivalen negatief te beïnvloeden. Het bedrijf dat onderwerp is van dergelijke praktijken, heeft geen
mogelijkheid om te weten door wie de review echt is geschreven.

Gebruikersmotivatie
Een review schrijven (van hoge kwaliteit) is geen simpele taak. Het kost tijd en moeite, en
het behelst gedetailleerde beschrijvingen van voors en tegens van een product. Dat leidt tot de
volgende vraag: “Wat krijgt de auteur als beloning voor zijn inzet?” Uiteraard zijn er mensen die
geen beloning nodig hebben, maar de meerderheid heeft de voorkeur om gecompenseerd te
worden voor de geïnvesteerde tijd.

Geloofwaardigheid review
Als er geen echte drijfveer is om reviews te schrijven, zou het dan kunnen zijn dat sommige
reviews, of delen ervan, gemaakt zijn met behulp van Artificial Intelligence? Dat is tegenwoordig
niet onmogelijk. AI is in staat om honderden korte teksten te genereren waarvan het lijkt alsof het
werk van mensen is. Zo zouden reviews simpelweg gekocht kunnen worden.
Ons platform implementeert verschillende innovatieve technieken, waarvan het merendeel
op blockchaintechnologie is gestoeld. Smart Contracts stellen ons in staat om duizenden reviews
publiek op te slaan, met als gevolg dat het niet meer mogelijk is om ze te verwijderen of bewerken.
Ons economisch model behelst de R- en RVN-tokens, en werkt motiverend voor gebruikers om
echte feedback achter te laten. Daar bovenop gebruiken we wiskunde formules om bonussen te
berekenen, waardoor het achterlaten van gefabriceerde reviews onrendabel wordt.
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Economische aspecten
Dit hoofdstuk gaat verder in op de functie van het Revain-platform, vanuit economisch
perspectief. Er is een marktanalyse opgenomen, met daarbij argumenten voor gebruik van de
twee tokens, alsmede manieren van conversie tussen R en RVN. Tenslotte presenteren we
schema’s overde interactie tussen gebruikers en het platform, en bedrijven en het platform.

Marktanalyse
Tijdens de eerste ontwikkelingsfase zijn onze klanten voornamelijk bedrijven die hun ICO
hebben afgerond en hun investeerders. Volgens CoinMarketCap waren er in de zomer van 2017
al meer dan 970 verschillende tokens en valuta. Ongeveer 15% daarvan hebben gebruik gemaakt
van een ICO.
Op basis van onze eigen analyse, zijn er ruim 8.000 investeerders per ICO. Dat betekent
dat op basis van bovenstaande cijfers onze markt nu al bestaat uit 150 projecten en 30.000
gebruikers (gegeven dat minimaal 50% van de klanten deelnemen aan maximaal 1 ICO per keer).

Naam
SONM

ICO waarde
(in $, einde ICO)
)
Gedecentraliseerde
42
000
000 $
berekeningen
Segment

Huidige market
cap (BTC)

24u
volume

-

74 BTC

11 790

Aantal
investeerders

Brave

Browser

73 000 000 $

-

-

130

Status

Berichten

64 000 000 $

40 100

1600 BTC

20 462

Aragon

Voorspellingen

25 000 000 $

27 900

200 BTC

5 597

MobileG
o

Gamingplatform

50 000 000 $

27 400

130 BTC

-

Golem

Supercomputer

8 200 000 $

99 600

2500 BTC

41 289

Gnosis

Voorspellingen

12 500 000 $

92 100

645 BTC

2 694

Bewijs van identiteit

33 000 000 $

-

-

-

Civic
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Economische aspecten
De fondsen die worden opgehaald varieren van $1.5 miljoen tot $100 miljoen per ICO
(gemiddeld). We moeten ook rekening houden met gebrek aan transparantie met betrekking tot
de juridische status van bedrijven, en het gebrek aan regulering door overheden.
Gegeven deze situatie, biedt ons product de juiste middelen aan voor de communicatie
tussen bedrijven en investeerders (na de ICO).

Twee tokens: R en RVN
Ons project is anders dan de meeste blockchainprojecten, omdat er twee tokens nodig zijn
om het platform goed te laten functioneren. Door twee tokens te gebruiken, is het mogelijk om
een zogenaamde stabiele munt (stable coin) te maken, die gebruikt kan worden voor interne
mechanismes die van vitaal belang zijn voor het functioneren van het platform.
Het token R wordt gebruikt voor het verzamelen van fondsen tijdens de ICO, en later ook
als valuta om op exchanges te verhandelen. Op basis van ervaringen uit het verleden, gaan we
er vanuit dat dit token onderhevig zal zijn aan een hoge volatiliteit, vanwege de hoge mate van
speculatie in de handelsmarkten. De data in de volgende tabel is televant vanaf juli 2017.

Name

Segment

Avg. volume per
June '17 (24h)

Max change per
month (BTC)

Stellar

Directe
betalingen

1400 BTC

2 053%

↑

22%

↑

ZCash

Veilige
betalingen

7 300 BTC

99%

↓

98%

↓

Ripple

Betalingsnetwerk

31 000 BTC

1 100%

AntShares

Smart assets
platform

5 400 BTC

BitShares

Exchange

13 700 BTC

↑
1 368% ↑
671%

↑

Change for
all time

↑
806% ↑
157% ↑
50%
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Economische aspecten
Get RVN-token wordt exclusief in het Revain-systeem gebruikt. Deze aanpak staat een
hele stabiele wisselkoers toe. Alle interacties tussen het platform, gebruikers, en bedrijven, is
gebaseerd op deze aanpak. Denk aan:

- Belonen van gebruikers voor goede reviews;
- Betaling door bedrijven (in tokens) voor geschreven reviews;
- Straffen van bedrijven voor opzettelijk beïnvloeden van reviews;
- Straffen van gebruikers die zich niet aan de regels houden.

Conversie tokens
Er wordt een beperkt aantal R-tokens gemaakt gedurende de crowdfundingfase. RVN
zorgt ervoor dat het systeem als geheel functioneert. We begrijpen dat de vraag naar R-tokens
toeneemt, naarmate het platform meer gebruikt wordt. De prijs ervan op exchanges zal daardoor
groeien. In de context van de conversie tussen R- en RVN-tokens staat het stabiel houden van
de waarde van RVN centraal. Juist met dat doel in het achterhoofd hebben we twee tokens
gemaakt. De waarde van RVN zou niet beïnvloed moeten worden door de markt, en de waarde
van R-tokens in het bijzonder.
Om dit te bewerkstelligen, hebben we besloten om 1 RVN gelijk te maken aan 0,0001
BTC. Het wisselen van tokens wordt op de volgende manier gedaan:

𝟏 𝐑 𝐭𝐨𝐤𝐞𝐧 =

𝐑 𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞 (𝐢𝐧 𝐁𝐓𝐂)
𝐑𝐕𝐍 𝐭𝐨𝐤𝐞𝐧
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏

De waarde van R-tokens wordt op een soortgelijke manier berekend (de inverse van
bovenstaande formule). Aangezien het wisselen van tokens binnen het platform plaatsvindt,
worden er geen kosten voor in rekening gebracht.
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Economische aspecten
Gebruik door bedrijven
Ons doel is om bedrijven kwaliteitsfeedback van klanten te bieden. Aangezien de gebruiker
gemotiveerd moet worden om feedback te leveren, worden er kosten in rekening gebracht voor
iedere review die het bedrijf ontvangt. Dit noemen we de Review Fee (RF), en bestaat uit twee
delen:
Review Fee (RF) = User Reward (UR) + Platform Fee (PF)
Platform Fee: kosten voor gebruik van het platform. Genereert onze inkomsten.
User Reward: een (mogelijke) beloning voor de gebruiker voor het schrijven van een goede
review.
De hoogte van PF en UR worden berekend op het moment dat een review geplaatst wordt. De
manier waarop we dat berekenen is hieronder te vinden (UR-formule staat boven het hoofdstuk
‘Gebruik door gebruikers’).

Review Fee
Bij het ontwikkelen van de RF-formule hebben we rekening gehouden met twee problemen:
1.
Ontwikkel een model dat ervoor zorgt dat het aankopen of (artificieel) genereren van
grote aantallen reviews onrendabel maakt.
2.
Ontwikkel een systeem dat (ook) kleine bedrijven toestaat om gebruikers voor reviews
te belonen.

We hebben een oplossing gevonden met dank aan de niet-lineaire afhankelijkheid tussen RF
en het totaal aantal geschreven reviews in de afgelopen twee weken. De trend is als volgt: hoe
meer reviews er zijn, hoe hoger de waarde van RF. Twee weken na het indienen van de laatste
review, wordt RF teruggezet op de minimale waarde.
De maximale waarde van RF is beperkt tot 10 RVN, anders zou de totale waarde van RF
groter zijn dan de waarde van de gehele afgifte, al na het indienen van 200 nieuwe reviews.
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𝒆 −𝟏+𝒙
)
⌉
𝑹𝑭 (𝒙 = 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘𝒔 𝒊𝒏 𝒍𝒂𝒔𝒕 𝟐 𝒘𝒆𝒆𝒌𝒔) = {
𝑹𝑽𝑵, 𝒙 < 𝟗𝟎
𝟐, 𝟔𝟓
𝟏𝟎 𝑹𝑽𝑵, 𝒙 ≥ 𝟗𝟎
⌈(
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Economische aspecten
De totale hoeveelheid RF, afhankelijk van het aantal reviews in de afgelopen twee weken,
kan berekend worden middels deze formule:
𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒌𝒆𝒏𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝒌 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘𝒔 = ∑ 𝑹𝑭(𝒏) 𝑹𝑽𝑵
𝒏=𝟏

Hier zijn enkele voorbeelden (de RVN/BTC wisselkoers is berekend als 1/0,0001).
Aangenomen is dat alle reviews in een periode van twee weken zijn toegevoegd:

Aantal reviews

Totaal (RVN)

Totaal (BTC)

10

12

0, 0012

50

100

0,01

100

444

0, 0444

500

4444

0,4444

Ons platform is ook anders dan andere gelijksoortige projecten, omdat we bedrijven toestaan
hun eigen metrics op te stellen voor het beoordelen van reviewkwaliteit. Zo kan een restaurant
bijvoorbeeld vereisen dat hun reviewers een foto plaatsen van een ober bij de tafel. Als er geen foto
is geplaatst, wordt de review er automatisch uitgefilterd.

Gebruik door gebruikers
Gebruikers worden gemotiveerd om kwaliteitsreviews achter te laten door de mogelijkheid
tokens te verdienen. De beloning is een deel van de Review Fee, en wordt als volgt berekend:
User Reward = (0,9 * Review Fee)
Op dit moment mag een gebruiker maximaal 5 reviews per dag plaatsen. We zijn van plan om
gebruikersratings te implementeren, waardoor sommige gebruikers meer review per dag mogen
plaatsen afhankelijk van hun beoordeling.
Alle gebruikers krijgen gelijke beloningen voor het schrijven van reviews. Beloningen worden
eens per twee weken verstuurd. De totale hoeveelheid beschikbare beloningstokens worden gedeeld
door het aantal gebruikers die een beloning krijgen.
De overige 10% gaat onder de noemer Platform Fee en is bestemd voor het platform.
Gebruikers krijgen alleen een beloning voor reviews die door bedrijven geaccepteerd zijn.
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Economische aspecten
Als een gebruiker vindt dat een bedrijf zijn review niet had moeten weigeren, kan hij daarover
een klacht indienen. De klacht wordt behandeld door een gedecentraliseerd systeem van
zogenaamde ‘oracles’. Oracles zijn gebruikers met een hoge reputatie in het platform. Als de
gebruiker zijn stelling kan bewijzen, ontvangt hij een beloning, en het bedrijf ontvangt een
waarschuwing en een boete (10x RF). Een bedrijf krijgt maximaal 3 waarschuwingen; na de vierde
wordt het bedrijf geblokkeerd van het platform.
Een gebruiker kan ook een waarschuwing krijgen. Dat kan op twee manieren gebeuren. Ten
eerste als drie van z’n reviews in een periode van 2 weken worden geweigerd. Ten tweede als vijf
van z’n reviews in een periode van 2 weken worden geweigerd. De vierde waarschuwing leidt tot
blokkade van het platform, zonder de mogelijkheid om verworven fondsen op te kunnen nemen.

12
Revain Technologies Inc.

De techniek
In dit hoofdstuk gaan we in op het functioneren van het Revain-platform vanuit technisch
oogpunt. Het mechanisme dat ‘double filtration’ van reviews wordt genoemd wordt uitvoerig
beschreven. Ook de tool waarmee automatisch gefilterd kan worden, door gebruik van IBM Watson
AI, en het mechanisme waarmee handmatig gefilterd kan worden komt langs.
In het laatste hoofdstuk leggen we uit hoe we reviews op de blockchain opslaan, waarmee we
garanderen dat reviews niet bewerkt of verwijderd kunnen worden, en waarmee de transparantie
van het systeem wordt gewaarborgd.
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De techniek
Filteren van reviews
Het kunnen filteren van reviews is van vitaal belang voor ons systeem. Het grootste verschil
tussen onze methodes en die van andere partijen, is dat ons verificatieproces niet van een derde
partij afhankelijk is. Het bestaat uit twee fases: machinale controle middels AI, en handmatige
moderatie door het bedrijf zelf. Dit garandeert dat medewerkers van Revain niet betrokken zijn bij het
moderatieproces.

Review Automatic Filtering (RAF)
Alle reviews worden na indienen automatisch gecontroleerd. Dit systeem is gebaseerd op
machine learning en neurale netwerken. Vergelijkbare systemen worden al gebruikt door
verschillende grote bedrijven, zoals Instagram 6, Yandex.Market7, en VK8.
We kunnen dit proces niet tot in detail onthullen, omwille van de veiligheid van het proces. We
onthullen het deels, om te voorkomen dat we gebruikers met kwade bedoelingen in de kaart spelen.

6 https://www.theverge.com/2017/6/29/15892802/instagram-ai-offensive-comment-filter-launches
7 https://yandex.ru/support/market/opinions/reviews-automatically.html
8 https://vk.com/page-19542789_51000215
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De techniek
Toonanalyse & Natural Language Understanding (NLU)
Een kerncomponent van ons systeem is de interactie met het IBM Watson platform. Dankzij
de Tone Analyzer Service (dienst voor toonanalyse), kunnen we het emotionele component in
een review automatisch vaststellen. Neem het volgende niet-constructieve commentaar:

SLECHTSTE BLOCKCHAINPROJECT OOIT! Pas op, en investeert
nooit in projecten als deze. Ik ben 70% van mijn investeringen
kwijtgeraakt omdat het bedrijf niet eens een goed product heeft
ontwikkeld!!!
Wat een bullsh*t!!!11 Mensen, jullie product is compleet nutteloos en
ik geloof niet dat jullie er 5 miljoen dollar aan besteed hebben.
Waarschijnlijk kochten jullie autos an jachten ofzo. Leugenaars!
BTW, alle interfaces zien er niet uit. Hoe kan iemand dit gebruiken?

In deze review zal de Tone Analyzer minimaal 3 factoren detecteren die aangeven dat de
review mogelijk niet van hoge kwaliteit is. We hebben het over factoren als boosheid, afgunst, en
verdriet. Deze parameters bereiken niet dezelfde hoogte in constructieve reviews, en deze review
kan als niet-constructief gemarkeerd worden zelfs voordat het handmatige moderatieproces
bereikt wordt.

Emotie

Taalstijl

Sociale aspecten

< .5 = ws. niet aanwezig
> .5 = ws. aanwezig
> .75 = zeer ws. aanwezig

< .5 = ws. niet aanwezig
> .5 = ws. aanwezig
> .75 = zeer ws. aanwezig

< .5 = ws. niet aanwezig
> .5 = ws. aanwezig
> .75 = zeer ws. aanwezig
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De techniek
Naast de Tone Analyzer tool, bieden we een aantal fiilters aan die door ons zelf ontwikkeld
zijn. We houden verschillende aspecten bij, waaronder de locatie van de gebruiker, voorgaande
activiteit (frequentie, beoordeling van eerdere reviews), reviewkarakteristieken en andere
aspecten. We gebruiken ook een zogenaamd Natural Language Understanding 9 service. Het is
in staat om de essentie van een review te vangen, door onderdelen van de tekst te detecteren,
zoals semantische blokken, kernwoorden, en samenvoegingen. Het resultaat daarvan wordt
vergeleken met de algemene essentie vande tekst.

Handmatig filteren
Als een review succesvol door de automatische controle heen gekomen is, wordt hij
gecontroleerd door het bedrijf waar de review over geschreven is. De bedrijfsmoderators kunnen
de review accepteren of weigeren. De review zal sowieso zichtbaar zijn voor alle gebruikers.

9 https://www.ibm.com/watson/developerdoud/natural-language-understanding.html
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De techniek
Als een bedrijf het niet eens is met een review en het weigert, moet het bedrijf een reactie
achterlaten op de review. Die reactie wordt samen met de review getoond, en is een oplossing
voor het probleem van niet-constructieve reviews.

Review Snapshots Storage (RSS)
Als een review is geaccepteerd, wordt een deel van z’n structuur op de Ethereum
blockchain opgeslagen. Dankzij dit mechanisme kunnen bedrijven en gebruikers er zeker van zijn
dat hun review niet bewerkt is. Deze data wordt opgeslagen door een Smart Contract, met de
naam RSS – Review Snapshots Storage. De broncode is te vinden in de appendix, deel C.
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De techniek
Zoals we al eerder genoemd hebben, wordt enkel een deel van de review op de Ethereum
blockchain opgeslagen. De reden daarvoor is dat het opslaan van grote hoeveelheden data op
de Ethereum blockchain niet rendabel is. We hebben getest met meer dan tien verschillende
blockchains, waaronder Bitcoin10, Emercoin11, Storj 12, en SiaCoin13. We zijn tot de conclusie
gekomen dat een gedecentraliseerd platform voor het opslaan van grote hoeveelheden data nog
niet is ontwikkeld.
Om die reden hebben we besloten om de integreteit van de structuur van een review op
te geven ten gunste van echte decentralisatie. We maken de zogenaamde ‘Review Snapshot’ op
basis van de volgende formule:
Review checksum = sha256(Review full text)[0:20]
Review snapshot = Rating + Company decision + Unix timestamp + Review checksum
Reviews worden vervolgens opgeslagen in de RSS, en de unieke eigenschappen van de
gebruiker en het bedrijf worden gebruikt als kernwoorden om op te zoeken. Een gebruiker kan
een contract controleren om te zien of zijn review gewijzigd is:
mapping(unit => mapping(unit => bytes32))Reviews
Reviews[company_id][user_id] = review snapshot

Mogelijke problemen
Bedrijven die reviews kopen
Dit gedrag is niet rendabel met ons systeem, doordat de Review Fee te hoog zou worden.

Gebruikers die beloningen willen verdienen door het plaatsen van bedachte reviews
Bedrijven hebben het recht om reviews die niet echt lijken te weigeren. Gebruikers die deze
reviews plaatsen verliezen hierdoor tokens. Aangezien de reviews verzonnen zijn, kan de
gebruiker niet het tegendeel bewijzen.

10
11
12
13

https://bitcoin.org/en/
https://emercoin.com
https://storj.io
http://sa.tech/
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De techniek
Geen garantie dat reviews niet bewerkt worden
Reviews op ons platform worden opgeslagen op het Ethereum-blockchain. Iedereen kan de review
vergelijken met wat is opgeslagen in de Smart Contract.

Bedrijven die (terechte) kritiek weigeren
Alle reviews over een bedrijf, alsmede het gegeven of het bedrijf de review geaccepteerd of
geweigerd heeft, is zichtbaar voor iedereen. Bedrijven met een zeer hoge weigeringsfrequentie doen
vermoedens rijzen.

Gebrek aan motivatie voor gebruikers
Gebruikers worden beloond voor kwaliteitsreviews met RVN-tokens, die kunnen worden omgezet
naar R-tokens, die verhandeld kunnen worden op exchanges.
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Crowdfunding
Het genereren van tokens, en daarmee de crowdfunding van Revain, wordt afgehandeld
door Smart Contracts gebaseerd op het Ethereum-netwerk. Gebruikers die willen deelnemen aan
de ontwikkeling van dit project kunnen dat doen door cryptogeld te versturen naar onze
portemonnees.
De bijdrage moet verstuurd worden na de start van het crowdfundingproces. We zijn van
plan om rond 21 augustus te starten, en het gehele proces duurt ongeveer 2 weken. We
accepteren de volgende cryptovaluta:

Het crowdfundingproces
Gedurende de crowdfunding zijn er R-tokens beschikbar voor een vaste prijs. Het totaal
aantal uit te geven R-tokens is 1.000.000.000, waarvan 70% beschikbaar is tijdens de
crowdfunding. We willen 8.000BTC ophalen. De kosten van 1 token kan je als volgt berekenen:

𝑻𝒐𝒌𝒆𝒏𝒑𝒓𝒊𝒋𝒔 =

𝟖 𝟎𝟎𝟎 𝑩𝑻𝑪
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏 𝑩𝑻𝑪 𝒑𝒆𝒓 𝑹 𝒕𝒐𝒌𝒆𝒏
𝟕𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑹 𝒕𝒐𝒌𝒆𝒏

Van de overige 30%, wordt 20% verdeeld tussen leden van het Revain-team en gebruikt
om de werking van het platform te ondersteunen. De overige 10% is bestemd voor onze adviseurs
en leden van het bountyprogramma.
R-tokens zijn gebaseerd op het Ethereumplatform, en de standaard tokeninterface ERC20.
De broncode van het token kan je vinden in appendix A.
Ondanks dat we suggereren het token te gebruiken met onze software, kan een
investeerder werken met iedere Ethereum client met ondersteuning voor ERC20-tokens, zoals
Mist of MyEtherWallet. Zo kunnen investeerders het risico tot verlies van fondsen minimaliseren in
het geval van storing in onze software.
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Crowdfunding
Doelen
Zoals hierboven aangegeven, is het doel van de crowdfunding om fondsen op te halen voor
R&D en het kunnen betalen platformgerelateerde kosten. We zijn van plan om de fondsen op de
volgende manier te verdelen:
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De toekomst
Vanaf juli 2017 wordt Revain getest (alpha). De belangrijkste mechanismen voor interactie
tussen gebruikers en het platform zijn inmiddels gebouwd, net zoals het mechanisme voor de
interactue tussen platform en blockchain (op het gebied van RVN-tokens). We zijn van plan om
een publieke alphatest begin september 2017 aan te kondigen.
Naast onze primaire user interface, hebben we een HTML-widget ontwikkeld die bedrijven
kunnen plaatsen op hun eigen website. Zo kunnen bezoekers de reviews op ons platform inzien
op de website van het bedrijf.
Later, als we zeker weten dat het platform werkt zoals bedoeld, breiden we onze markten
uit. Denk aan gaming, e-commerce, boekingen, en FMCG. Onze data suggereert dat deze vier
richtingen voor ons het meest winstgevend zijn.
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Conclusie
Deze whitepaper beschrijft de realizatie van een review
aggregatie systeem voor projecten die hun ICO hebben
afgerond. We geloven dat ons platform twee basale behoeftes
van ons klanten kan bevredigen – de mogelijkheid om de
ontwikkeling van een product te kunnen beïnvloeden, en hun
ervaring met anderen te delen.
Dankzij de modulaire architectuur en de beweeglijkheid,
kan het systeem uitgebreid worden om reviews te ondersteunen
voor andere velden. We geloven daarom dat Revain de
mogelijkheid heeft om een baanbrekend project te worden in de
markt van reviews.
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Appendix
A (Token "R" broncode)
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Appendix
A (Token "R" broncode)

B (Token "RVN" source code)
In development, coming soon

C (Token "RSS" source code)
In development coming soon
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