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Produkt TDM (Trusted Documents Management)
wykorzystywany do zapisywania dyplomów i certyfikatów na blockchain

Zachowaj pełna kontrolę nad 

swoim cyfrowym dyplomem

Twój Dyplom będzie zawsze 

dostępny pod jednym adresem

Miej pełen dostęp do swoich 

dokumentów 24/7 w każdym 

miejscu na świecie

KROK 1. 

Odbierz sms/email z linkiem 

do Twojego dyplomu

KROK 2. 

Pobierz swój cyfrowy dyplom 

z blockchaina

KROK 3 

Przekaż swój w sposób 

wiarygodny cyfrowy dyplom 

dowolnej osobie 

(pracodawcy)

Rozwiązanie wdrażane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego



Korzyści z rozwiązania

Uniwersytety 
i Studenci

Biznes  
i Administracja 

Publiczna

● Zapobieganie oszustwom i zabezpieczenie 
przed  fałszerstwem

● Zarządzanie dostępami i komunikacją ze 
studentami

● Cyfrowe dyplomy pod pełna kontrolą 
Studentów

● Studenci mogą  dysponować  swoimi 
dokumentami na dowolnym urządzeniu z 
każdego miejsca na świecie 24/7

● Weryfikacja autentyczność dyplomów na 
stronie uniwersytetu bez pośredników, z pełną 
ścieżką audytu za pomocą „jednego kliknięcia” 

● Automatyzacja procesu 
● Oszczędność czasu
● Usprawnienie działanie procesów HR 
● Minimalizacja ryzyka i kosztów związanych z 

nietrafioną rekrutacją



Przykłady wdrożeń technologii blockchain na świecie

Najbardziej obiecujące przykłady użycia Blockchain w 
szkolnictwie wyższym potwierdzają poniżej 
wymienione inicjatywy:

Europa:

Ameryka, Kanada, Azja: 



Dlaczego rozwiązanie Billon

Uniwersytety 
i Studenci

Biznes  
i Administracja 

Publiczna

Zaawansowana 
Innowacyjna  
technologia

● Polska technologia w pełni rozwijana przez polskich 
programistów

● Unikatowe podejście “on-chain”  przechowywania 
całości danych w systemie rozproszonym DLT

● Rozwiązanie spełniające wymagania regulacyjne 
(trwały nośnik, RODO)

● Łatwy dostęp i wdrożenie dzięki Plug & Play na 
Microsoft Azure lub we własnej infrastrukturze

● Komplet aplikacji do zapisywania, udostępniania i 
odczytywania dokumentów z pełni cyfrowym UX 



Billon zbudował autorską platformę łączącą transakcje

walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów on-chain, 

oraz zarządzanie tożsamością opartą na wydajnej 

technologii rozproszonego rejestru DLT (Distributed Ledger 

Technology).

Billion to 

80+ doświadczonych specjalistów głównie w obszarze IT

6+ milionów Euro grantów i nagród w tym dwa w ramach elitarnego programu Horyzont 2020 

O Billon 



Dostępność
ą ą ł ę
ż

  

Niezmienność
ż

Kryptograficzne 
bezpieczeństwo

ą ż

Decentralizacja i replikacja 
danych

ę ł ż ęć
ą

Transparentność / 
audytowalność

ż ś
ż

Rozproszenie 
przetwarzanie peer to peer bez 
udziału pośredników czy centralnej 
jednostki

Dlaczego stosujemy technologię DLT & Blockchain
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