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Co je Token? 

Token (autentizační token, šifrovací token, USB token)
- je převážně fyzické zařízení, které usnadňuje uživatelům zabezpečených

služeb ověření pro přístup a užívání.

Další využití?



K čemu se Token používá? 
Bezpečnostní tokeny se používají pro:
- ověření identity uživatele elektronickou cestou

Může nést informace:
- šifrovací klíč
- přihlašování a autorizace v PC
- HW nebo SW klíč (restaurační pokladny, terminály…)
- elektronický podpis
- biometrické údaje
---------------------------------------------------
- Sdílená ekonomika… a další přidaná hodnota



Jak token vypadá? 

Je token hmotný nebo nehmotný?



Co jsou Kryptoaktiva? 

Zdroj dat: CoinMarketCap.com

Kryptoměny už nejsou jedinou
možností, jak se digitální
revoluce účastnit…

Pro kryptoměny a tokeny je
vhodný souhrnný název
kryptoaktiva nebo lépe digitální
aktivum…

http://www.coinmarketcap.com/


Kryptoměna x token

Základní rozdíl mezi kryptoměnou a tokenem:

• kryptoměna mívá vlastní blockchain (decentralizovanou P2P, sdílenou databázi),
• tokeny využívají blockchain mateřské kryptoměny



Kryptoměna x token



Tokeny a blockchain

Bylo zmíněno, že tokenizace využívá systému blockchainu, který má výhody:

• Nízké transakční poplatky, protože technologie blockchain vyřazuje ze hry
prostředníky.

• Vyšší rychlost transakcí. Při použití blockchainu je převod otázkou minut.
• Transparentnost. Všechny transakce v blockchainu jsou zaznamenány a

nejdou měnit.



Tokeny a wBTCb

Společnost world BTC business, SE, prostřednictvím dceřiné společnosti Bitstock.com má plán na
nasazení systému tokenizace například pro…. Frusack.com…

https://www.provenance.org/

https://www.provenance.org/


Kontakt

Děkujeme za Vaši pozornost, v případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici:

Bc. Martin Stránský
CEO
Švédská 1036/19
150 00 Praha 5
Phone: +420 603 412 912
Mail: martin.stransky@wbtcb.com
www.wbtcb.com

PhDr. Ing. Petr Mašín, MBA
Managing Director
Švédská 1036/19
150 00 Praha 5
Phone: +420 777 11 90 11
Mail: petr.masin@wbtcb.com
www.wbtcb.com
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