
BLOCKCHAIN

Automobiel

• Volg ware en volledige geschiedenis van 
het voertuig, van productie tot verkoop

• Supply chain onderdelen beheer

! Commerciële voertuigen
en transport

• Track reisgegevens en tussenstops; 
gecombineerd met internet of things 
om een onveranderbaar register met 
ritgegevens te maken

!
Cloud opslag
• Verhoog beveiliging met een 

verschuiving van gecentraliseerde 
gegevensbeveiliging naar 
gedecentraliseerd netwerk

• Lagere transactiekosten binnen een 
gedecentraliseerd netwerk 

" Cyberbeveiliging

• Ga hacking tegen met een 
onveranderbaar register

• Garandeer geldigheid met data-
integriteit

• Geen enkel storingspunt (afname van 
op IP-gebaseerde DDoS-
aanvallensucces)

# Donaties

• Zorg voor een controleerbaar pad voor 
donaties om fraude te voorkomen

• Zorg ervoor dat crowdfunding 
campagnes donaties ontvangen en 
medewerkers worden gecompenseerd

" Energie

• Omzeil openbare netwerken om 
goedkopere peer-to-peer 
energieoverdracht mogelijk te maken

• Slimme utiliteitsmeting

$

Financieel, banken

• Stroomlijn verwerking van betalingen 
met zeer efficiënte, snelle en veilige 
transacties

• Versterk wereldwijde transacties door 
middel van het opbreken van nationale 
valuta grenzen

• Minimaliseer auditcomplexiteit voor elk 
financieel register

%

Goede doelen

• Track donatie toewijzingen, 
verantwoording en integriteit

• Verminder overhead en complexiteit van 
de verwerking van donatiebetalingen

&

Handhaving

• Integriteit van bewijs, voorkomt 
vervalsing van procesgegevens

• Documenteer een tijd gestempelde, 
chronologische reeks van feiten

#

IOT

• Draag transactiegegevens over voor IoT-
applicaties aan blockchains

• Implicaties tussen verschillende 
industrieën (vrachtvervoer/transport, 
integriteit van supply chains)

'

Juridisch

• Slimme contracten met gedefinieerde 
regels, vervaldata en toegankelijkheid 
voor relevante partijen

$

Krediet geschiedenis

• Maak kredietrapporten nauwkeuriger, 
transparanter en toegankelijker

(

Marketing

• Vermijd tussenpersonen en bied 
kosteneffectieve reclame

)

Media

• Controle over eigendomsrechten
• Anti-piracy / copyright-inbreuk
• Gebruik slimme contracten voor 

artiestencompensatie/gerechtelijke 
procedures

• Verwerk betalingen cryptografisch, veilig 
en tegen derden partijen (dit opent de 
internationale beschikbaarheid van 
content)

*Medisch/gezondheidszorg

• Integriteit bij distributie van medicijnen
• Patiënten databases / indexen op 

blockchain
• Medisch supply chain management
• Transparantie en automatisering bij 

transacties van patiënt naar ziekenhuis 
of van patiënt naar arts

• De herkomst van klinische proeven - 
integriteit met een controleerbaar spoor 
van gegevensuitwisseling

• Efficiëntie, privacy en eigendom van 
patiëntgezondheidsgegevens

+Muziek streamen

• Voorkom het illegaal downloaden van 
muziek

• Zorg voor een juiste vergoeding voor 
aankopen van nummers aan artiesten

,Onderwijs

• Digitaliseer en verifieer academische 
referenties

• Federale bewaarplaats van academische 
informatie specifiek voor klassen, 
professor en student

-Openbaar vervoer/ rit delen

• Stroomlijn openbaar vervoer
• Bied nauwkeurigere betaling voor rit, 

gas en depreciatie

.

Personeelszaken

• Controleer en verifieer identiteit en 
arbeidsverleden

• Betaling en voordelen procesvalidatie - 
slimme contracten

%

Reizen

• Identificeer van passagiers, boarding, 
paspoort, betaling en andere 
documentatie gedigitaliseerd en 
geverifieerd

• Digitaliseer en volg 
loyaliteitsprogramma’s

/

Vastgoed

• Transparantie binnen overeenkomsten
• Verifieer eigendomsinformatie, 

bijwerken en decentraliseren van 
dossiers

• Verminder papierwerk, digitaliseer 
transactie processen

• Neem landtitels op, volg en zet over

0

Verzekering

• Verbeter contracten met meerdere 
partijen

• Stroomlijn de efficiëntie van het 
risicocontract

• Stroomlijn de beoordeling van claims
• Schik geschillen met transparantie van 

gedeelde data
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Voorspellen

• Bied een gedecentraliseerde 
prognosetool gecombineerd met 
machine learning-algoritmen 
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Vuurwapenvergunningen

• Track wapenbezit en informatie over 
bezit

• Traceer criminele ID-geschiedenis en 
pogingen om te kopen
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Wet testament en erfenissen

• Slimme contracten om de geldigheid 
van de allocatie van nalatenschappen te 
bepalen

&

Overheid en stemmen

• Verklein kiezersfraude, inefficiënties met 
verifieerbare audit paden

• Minimaliseer overheidsfraude, 
digitaliseer de meeste processen

• Verhoog de verantwoordelijkheid en 
naleving voor overheidsfunctionarissen

• Valideer indentiteit; integriteit van 
burgerregistratiegegevens
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