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Nossa visão e objetivos
Na Urbit Data, estamos trabalhando duro para construir a maior plataforma de
gerenciamento de serviços on-line para imóveis do mundo. Nossa visão central
é criar um ecossistema que ofereça e gerencie todas as informações imobiliárias
que qualquer pessoa, empresa ou instituição precisa ter acesso: avaliações de
preço, interesses em vender, comprar ou alugar, etc. e também vincular todas
essas informações em conjunto, a fim de oferecer serviços imobiliários
transparentes, seguros, baratos e de alta qualidade, sem intermediários.

A plataforma Beta da Urbit Data está disponivel!
Após meses de trabalho árduo, a Urbit Data já possui um produto que oferece uma
avaliação ad-hoc de qualquer objeto imobiliário no mercado espanhol.
Desenvolvemos um poderoso mecanismo de coleta de dados que reúne informações
de várias fontes de dados disponíveis publicamente, combinando-as de maneira
inteligente para poder calcular o valor de qualquer propriedade imobiliária na
Espanha. Agora estamos prontos para um produto mundial!

O Mercado
O mercado imobiliário supera todas as outras classes de ativos. Os ativos
imobiliários mundiais representam quase 60% do valor de todos os ativos globais,
incluindo ações, títulos e ouro. O fato de o valor dos imóveis globais exceder em
quase um terço o valor total de todas as ações negociadas globalmente e
instrumentos de dívida securitizados destaca o importante papel que
desempenha nas economias em todo o mundo.
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As Soluções da Urbit Data para o Mercado
Imobiliário
A Urbit Data traz uma solução global graças à aplicação da tecnologia blockchain
e do software Urbit Data Big Data para oferecer essas vantagens em escala global:
Reunir todos os serviços imobiliários em uma plataforma que permita a
verificação de dados de propriedades, melhorando sua precisão, a
confiabilidade das transações e a transparência do mercado.
Melhorar a transparência, velocidade e segurança nas transações, tornando-as
mais baratas e eficientes
Redução de risco aos investidores e usuários.
Habilitação de pagamentos eletrônicos utilizando criptomoedas.
Criando um sistema de referência universal para identificar propriedades.
Incrementar a velocidade e confiabilidade no mecanismo de pesquisa de ativos
imobiliários reais.
Facilidade de uso para venda de imóveis e aluguéis durante todo o processo.
Sistema de pagamento muito mais eficiente.

Informação do Token e da Crowdsale
Supply total:

600 Milhões de tokens Urbit Data. ERC20 – Protocolo
Ethereum.

Pré-Venda:

Abril de 2018.

Venda Pública:

Maio de 2018.

Hard cap:

$19 Milhões.

Métodos de Compra:

Bitcoin, Ethereum, Transferência Bancária e cartão de
crédito
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Núcleo Urbit Data: fundação, equipe e liderança
Apresentamos algumas das pessoas que constituem a equipe da Urbit Data,
especialistas em diferentes áreas como:
Investimentos
Desenvolvimento de Software
Blockchain
Imobiliária
Marketing
Jurídico
Administração de Empresas
Para informações mais detalhadas, por favor, visite urbitdata.io
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