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Blockchain. Waar voorheen slechts een selecte groep ‘tech-fanatici’ zich ermee
bezighield, lijkt nu de hele wereld er iets van te vinden. We hebben allemaal wel wat
gehoord en gelezen over dit thema. Slechts weinigen weten echter wat het nou precies
inhoudt. Hoe leg je principes rondom de blockchain technologie nou écht goed uit? Niet
met een saaie presentatie, vinden wij. Daarom ontwikkelden we bij ITDS de Blockchain Games.
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ITDS COIN
De cryptocurrencies zijn een bekend onderdeel
binnen de blockchain technologie. We krijgen vaak
terug dat het lastig is om je voor te stellen hoe een
currency zoals de bitcoin werkt als betaalmiddel.
Tijdens de Blockchain Games gaan we dieper op in hoe
een valide transactie precies werkt bij blockchain. Dat
doen we met behulp van onze eigen coin, de ITDS coin.

ITDS is een adviesbureau voor financiële dienstverleners. Sinds 1998 werken we voor aansprekende Nederlandse en
internationale verzekeraars, banken en pensioenfondsen. Deze ervaring combineren we met diepgaande kennis van
technologie, wetgeving en digital marketing. Want op dat snijvlak liggen de oplossingen die het verschil maken.
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