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  : مقدمه 

اساسی ترین بخش ارزهاي دیجیتال ، بحث انتقال کوین هست و کیف پول هاي ارز 
  . بطور کلی چند نوع کیف پول وجود دارد . دیجیتال ، این وظیفه را برعهده دارند 

  کیف پول موبایلی .1
  کیف پول تحت وب .2
  کیف پول سخت افزاري .3
  کیف پول کاغذي .4

یم سرویس کیف پول تحت وب میباشد که بصورت آنالیـن بـه   هسرویسی که ما ارائه مید
تـراکنش  و انجـام   واریـز شبکه متصل هست و در سـریعترین زمـان قابلیـت ثبـت تـراکنش      

  . را دارد  برداشت

  

   



  : کوینها و توکن ها 

 BEP20بـایننس کـوین و توکنهـاي    کوین هاي پشتیبانی در این سـرویس شـامل کـوین    
بصورت پیشفرض توکنهاي زیر موجود است و درصورت نیاز توکنهاي دیگر نیـز   .میباشد

   .اضافه میگردد 

Type Coin 
BSC BNB 
BEP20 ETH 
BEP20 USDT 
BEP20 USDC 
BEP20 BTCB 
BEP20 ADA 
BEP20 TRX 
BEP20 XRP 
BEP20 AVAX 
BEP20 BUSD 
BEP20 DOT 
BEP20 DOGE 
BEP20 SHIB 
BEP20 DAI 
BEP20 FTM 

 
 

  



  :امکانات

  . میباشد  APIسرویس کیف پول داراي پنل کاربري مجزا و همچنین رابط 

  
  . به موارد زیر اشاره کرداز امکانات پایه اي سیستم میتوان 

 ایجاد آدرس بصورت نامحدود و با نام دلخواه -

 مدیریت آدرسها -

 مشاهده موجودي هر آدرس به تفکیک کوینهاي موجود در سیستم -

 مشاهده تراکنشهاي یک آدرس یا تمام آدرسهاي حساب کاربري -

 برداشت دستی از آدرس منتخب -

 برداشت اتوماتیک براساس پارامترهاي مختلف  -

 برداشت اتوماتیک پس از هر تراکنش واریز 

 برداشت اتوماتیک براساس حداقل موجودي آدرس 

 و بدون محدودیت APIمدیریت حسابهاي کاربري با  -



  : تراکنشها 

پس از ساخت آدرس ، در صورتیکه به آن واریز یا از آن برداشتی انجـام شـود سیسـتم در    
کمترین زمان ممکن آنرا رهگیري و در سیستم ثبت میکند و شما میتوانیـد تراکنشـها را در   

  .پنل خود مشاهده کنید 

  
  

  

   



  : سرویس تجمیع دارایی 

به آدرسهاي تولیدي انجام میشود را به با استفاده از این سرویس میتوانید واریز هایی  که 
  )ارسال به کلد ولت. (یک آدرس دیگر بصورت خودکار منتقل کنید 

  

این سرویس قابل شخصی سازي هست که انتقال ها با تاخیر یا براساس حداقل مقدار 
که اگر موجودي آدرس  مشخص کنید موجودي آدرس کاربر باشد بطور مثال میتوانید 

  .بیشتر از ده تتر شد آنرا به کلدولت منتقل نماید 

  

  

   

User 1 Address 

User 2 Address 

User n Address 

Cold Wallet 



  :APIسرویس 

  
هاي متعدد با دسترسی هاي مختلف روي  API Keyبا استفاده از این سرویس میتوانید 

تولید آدرس  فقط مختص API Keyیک کیف پول بسازید بطور مثال میتوانید یک 
  .بسازید و اجازه برداشت را غیرفعال کنید 



همچنین میتوانید با ثبت آدرس سایتتان در قسمت وب هوك ، به محض وجود یک 
این سرویس . (ش جدید در کیف پول ، بالفاصله در وبسایتتان از آن مطلع بشوید تراکن

  .)کلیه رخداد هاي واریز و برداشت را برایتان ارسال میکند 

هاي مربوط به زبانهاي برنامه نویسی مختلف پس از شروع SDKو   APIمستندات 
  . همکاري در اختیار شما قرار میگیرد 

 

  : مزایا 

API  و قابلیت اتصال وبسایت و سرویس شما به کیف پول با کمترین هزینه و بسیار ساده
  .دانش صفر امکان پذیر است 

به سرویس اضافه نمیگردد و   Hidden feeبه جهت استفاده از این سرویس ، هیچ 
چنانچه تمایلی به استفاده از . مالکیت کامل کلیه آدرسها و تراکنشها با کاربر هست 

سرویس نداشته باشید کلیه آدرسهاي تولید شده به همراه کلید خصوصی به شما ارائه 
  .میگردد تا در سرویس هاي دیگر استفاده بکنید 

ولید آدرس میباشد که بر اساس نیاز کاربر تعداد آدرس از مزایاي دیگر ، قابلیت نامحدود ت
در سرویس سایت خودتان میتوانید به هر کاربر . (مورد نظر تولید و در اختیار قرار میگیرد 

  )مالی کاربر رو باال ببرید Privacyبه ازاي هر کوین چندین آدرس بدهید و از این نظر 



  : موارد استفاده 

چه تمایل به راه اندازي صرافی ارزدیجیتال دارید چنان – صرافی ارز دیجیتال .1
میتوانید از این سرویس کیف پول استفاده بکنید و به هر کاربر یک یا چند آدرس 

 .مادام العمر بدهید 

چنانچه تمایل به راه اندازي سرویس یا بخش  – سرویس پرداخت با کریپتو .2
 .درس بدهید پرداخت براي سایتتان هستید میتوانید به هر فاکتور یک آ

چنانچه در سرویس خود شارژ حساب  – سرویس شارژ حساب کاربري .3
کاربري با استیبل کوین ها یا سایر کوین ها را دارید میتوانید به هر کاربر یک 
آدرس مادام العمر ارائه بدهید تا با ارسال پول به آن حساب کاربري مورد نظر شارژ 

 .گردد 

چنانچه تمایل  – )موبایلی یا تحت وب(کیف پول ارز دیجیتال متمرکز .4
دارید یک سرویس کیف پول ارزدیجیتال متمرکز ارائه بدهید میتوانید از این 

 .سرویس بعنوان سرویس دهنده استفاده بکنید 

5. Token Sell  : اگر سرویس فروش توکن دارید میتوانید با استفاده از این سرویس
اریزي ، مقدار متناسبی از توکن خود را و ارائه آدرس به کاربران در ازاي مقدار و

 !براي آدرس فرستنده ارسال کنید 

  

  



  

 ارتباط با ما 

  

  09301889337: تلفن ، تلگرام و واتساپ 

  

 Rezaworkshop@: تلگرام 

REZA.BIZ 

 

 

 

  1401با تشکر ، تابستان 


