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Snode to innowacyjny ekosystem oparty na blockchain, którego celem 
jest zapewnienie zintegrowanego środowiska dla wielu usług opartych 
na blockchain. 
 
Podstawową wartością Snode jest rozwiązanie masternode z szeroką gamą wysokiej jakości usług masternode. 
Inne usługi i produkty wprowadzone w Snode’s Eco System obejmują zasoby cyfrowe, wsparcie rozwoju 
blockchain, wsparcie przedsprzedaży, zdecentralizowaną wymianę itp. 
 

Dedykowana usługa masternode 
W ciągu kilku kliknięć możesz zostać wyłącznym właścicielem dedykowanego masternode. Dedykowany 
masternode jest najwyższą rangą i odnosi największe korzyści z ekonomicznego punktu widzenia: najniższa 
opłata w porównaniu z innymi typami masternode, żądania wypłaty nie muszą czekać 72 godziny na 
zatwierdzenie. 
 

Wspólna usługa masternode 
Z drugiej strony udostępniona masternode daje inwestorom z małym kapitałem możliwość posiadania 
masternode bez zabezpieczenia. Grupa inwestorów zbiera monety jako akcje, aby uruchomić masternode. 
Nagroda jest następnie dzielona równo pomiędzy inwestorów w grupie. 
 

Natychmiastowa usługa Masternode 
Chociaż wspólny węzeł naprawdę pomaga małym inwestorom, wszystkie jego udziały muszą zostać spełnione, 
zanim będzie można je uruchomić. Czasami wymaga to czasu i jest nieefektywne. Dzięki koordynacji ze strony 
zespołu programistów Blockchain, Snode ostatnio wprowadził natychmiastowe masternody. Natychmiastowy 
tryb masternode, choć zachowuje wszystkie zalety wspólnego trybu masternode, nie wymaga czasu, ponieważ 
jest już wypełniony. Po wysłaniu monet w dedykowanym trybie masternode inwestorzy nie muszą czekać, aż ich 
inwestycje zaczną przynosić korzyści. 
 

Hosting Trustless Masternodes 

https://www.cryptomining.com.pl/snode_
https://www.cryptomining.com.pl/tag/masternode/
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Nie będziesz musiał wysyłać zabezpieczeń masternode. Snode poprowadzi cię przez kroki, które pomogą ci 
skonfigurować własny masternode przy użyciu infrastruktury Snode. Twoje monety nigdy nie opuszczą Twojego 
portfela, a nagrody trafią bezpośrednio do Twojego portfela. 
 

Zautomatyzowana księgowość i płatności 
Dzięki tej unikalnej funkcji dystrybucja nagród jest dokładna; nagrody są precyzyjnie obliczane do 0,00000001 
(tak, osiem cyfr po kropce). Ta funkcja nie tylko pomaga w dystrybucji nagród, ale także pomaga 
zautomatyzować wszystkie procesy płatności, tj. Zwrot inwestycji, wypłatę premii itp. I, co ważniejsze, ten nowy 
mechanizm płatności pomaga obniżyć opłatę sieciową do 50 %. 
 

Portfel internetowy 
inwestowanie w jedną monetę masternode wymaga posiadania adresu, aby otrzymać nagrodę. Możesz 
zainstalować portfel monety na komputerze osobistym lub użyć portfela wymiany. Podczas instalowania aplikacji 
portfela wymaga czasu i zasobów, a czasem jest ryzykowny z powodu złośliwego oprogramowania, 
uszkodzenia komputera itp .; korzystanie z portfela wymiany nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ 
wymiana może zamknąć wypłatę / depozyt w dowolnym momencie bez powiadomienia. Teraz firma zapewnia Ci 
portfel internetowy Snode, który umożliwia wpłacanie i przechowywanie monet, otrzymywanie nagród lub 
wydawanie monet w dowolnym momencie. W późniejszym wydaniu możesz nawet postawić na ich portfel 
internetowy. 
 

Opłata płatna przez SND 
Najbardziej poszukiwana funkcja pojawiła się i warto ją wypróbować. Snode Coin (SND) został wydany z misją 
zapewnienia wygodnego sposobu dla klientów podczas inwestowania we wszystkie projekty w EcoSystem 
Snode. Dzięki tej nowej funkcji płatności SND inwestorzy mogą teraz płacić opłatę serwisową za wszystkie 
monety obsługiwane na platformie Snod w SND zamiast z zainwestowanych monet. W tej wersji opłata za SND 
będzie dostępna dla dedykowanych masternodów. W późniejszym wydaniu systemu będzie opcje wyboru opłaty 
wnoszonej przez SND lub Masternode Coin. 
 

Natychmiastowa wypłata 
Codzienna wypłata jest w sloganie firmy od pierwszego dnia. Każdy użytkownik Snode czeka na szczęśliwą 
godzinę o 17:00 UTC każdego dnia, w którym wypłacają całą wypłatę za ten dzień. W nowym 
systemie  wprowadzono zmiany. Każda godzina w Snode będzie szczęśliwą godziną. Z przyjemnością 
ogłaszono funkcję Natychmiastowej wypłaty, która natychmiast rozdziela nagrodę masternode, gdy tylko 
nagroda będzie dostępna.  Jest to ogromna korzyść dla inwestorów, ponieważ mogą oni natychmiast reagować 
na rynek. 
 

Auto inwestycja 
W tradycyjnym modelu inwestowania inwestorzy podadzą adres portfela wypłat, aby otrzymać nagrody w 
określonym czasie wypłaty. Kiedy chcą ponownie zainwestować, muszą zebrać wystarczającą ilość monet dla 
co najmniej jednego udziału i ponownie rozmieścić w dostępnym współdzielonym masternode. Włączając 
funkcję Auto Invest w portfelu internetowym, system automatycznie utworzy rezerwację, gdy saldo portfela 
wystarczy na udostępnienie. Daje to większą szansę na reinwestowanie, zwiększając w ten sposób dochód 
dzięki odsetkom składanym. Teraz możesz po prostu zostawić swoje monety i nagrody w portfelu internetowym 
Snode, a hosting zajmiemy się resztą. 
 

Osobista skrzynka odbiorcza 
Od samego początku przejrzystość zawsze była najważniejszym kryterium operacyjnym Snode. Snode jest 
jedyną platformą, która przekazuje swoim inwestorom szczegółowe informacje o swojej inwestycji bezpośrednio 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy użytkownik Snode zna codzienny e-mail z powiadomieniem o 
wypłacie i wszyscy go uwielbiają. Aby zapewnić Ci większą wygodę, stworzono na platformie osobistą skrzynkę 
odbiorczą dla każdego inwestora, która śledzi wszystkie ważne powiadomienia. Teraz możesz sprawdzić je 
wszystkie w jednym miejscu bez ingerencji w inne osobiste wiadomości e-mail. 
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Portfel mobilny z wieloma monetami 
Portfel mobilny z wieloma monetami to kolejny nadchodzący produkt zespołu Snode. Pomaga to przenieść 
inwestorów na kolejny poziom inwestycji w masternode – „inwestuj zgodnie z rzeczywistym użyciem”. 
Inwestorzy mogą płacić za dowolne usługi lub inwestować w dowolne monety obsługiwane w ekosystemie 
Snode z kieszeni za pomocą mobilnego portfela Snode. Płatności można dokonać w formie żądanych monet, 
SND lub BTC. 
 

Referral Bonus System 
Dla każdego skierowania, otrzymasz 20% bonusy od wszystkich osób, od depozytu i możesz jeszcze dostać 
nagrody i wypłacić ten bonus z zerową opłatą za operację. 
 

Buy Wpisowe Bitcoin / SnodeCoin 
Masz dość wysyłania BTC na giełdy w celu zakupu monet dla masternode? Nie chcesz tracić czasu na szukanie 
monet? Wszystko czego potrzebujesz to nasza funkcja zakupu BTC / SND. Teraz możesz wskoczyć na dowolny 
tryb mastera monety, wydając BTC lub SND. Możesz także otrzymać nagrodę w postaci BTC lub SND. 
 

Inkubator 
Blockchain Snode otwiera drzwi dla programistów, którzy mają świetny pomysł na platformę narzędziową, ale 
brakuje im zasobów, sieci, zespołu i społeczności, aby wprowadzić swój pomysł do życia. Skontaktuj się z nimi 
za pomocą Discord, aby uzyskać więcej informacji. 
 

Wsparcie przedsprzedażowe / ICO 
Zaawansowana platforma Snode zapewnia startupom blockchain wszystkie niezbędne narzędzia do 
rozpoczęcia własnej działalności: konsultacje, wsparcie przedsprzedażowe / posprzedażowe itp. 
 

Projekt usługi Snern Masternode Service został 
zaprezentowany publicznie w marcu 2018 r. Gdy był w fazie 
beta. Po roku osiągnęli znaczący wynik: 
 

 6000 użytkowników, przy ponad 3500 aktywnych użytkownikach 
 Zdeponowano monety o wartości ponad 3 500 000 $, średnia dzienna wypłata 55 000 $. 
 Bonus polecający o wartości 10000 $ został wypłacony. 
 Obsługiwanych jest 100 monet masternode. 
 Utworzono ponad 5000 masternodów, z których prawie 2000 nadal działa 
 Ponad 90% inwestorów ponownie zainwestowało po pierwszej inwestycji. 
 100% zadowolonych klientów 

 

https://www.cryptomining.com.pl/snode_
https://discord.gg/u7uTYAA
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Coin SND 
Masternode jest powszechnie uważany za kluczowy element utrzymania sieci blockchain i najbardziej korzystną 
metodę zarabiania pasywnego. Mając to na uwadze, masternode jest jednym z głównych celów podczas 
opracowywania SnodeCoin i rzeczywiście odgrywa on jeden z kluczowych elementów napędzających ekonomię 
SnodeCoin. SnodeCoin masternode to pełny węzeł, który ma kopię całej sieci SnodeCoin. 
Jest to związane z zamrożonym zabezpieczeniem SND na konto właściciela masternode. Właściciel 
masternode otrzyma wypłatę 80% nagród z bloku za swoje usługi (np. Decentralizacja sieci SND, sprawdzanie 
poprawności transakcji SND itp.). Ta ilość nagrody masternode jest ustalona bez względu na to, jaki blockchain 
znajduje się w fazie PoW lub w fazie PoS. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snode wprowadza funkcję hostingu Trustless na 
masternode. Prosta, tania metoda uruchomienia 
masternode. 
 
Po bardzo produktywnym kwartale zespół Snode jest dumny i bardzo 
podekscytowany, ogłaszając oczekiwane oficjalne wprowadzenie funkcji 
hostingu Trustless. Oprócz informacji na temat hostowania Trustless 
masternode, Snode będzie również udostępniać aktualizacje dotyczące 
platformy Snode i SnodeCoin, a także kilka kluczowych zmian w 
programie Snode na nadchodzące miesiące. 
 
Jesteśmy jak zawsze oddani naszym użytkownikom platformy i cieszymy się, że możemy powitać o wiele więcej 
projektów i członków społeczności, ponieważ poszerzamy nasz model usług i budujemy bardziej przyjazne dla 
użytkownika funkcje na platformie Snode. 

Wiadomości o platformie Snode 
 
Przybył zaufany hosting 
 
Trustless hosting jest najnowszą opcją hostingu masternode, która umożliwia utworzenie masternode na 
platformie Snode, jednocześnie bezpiecznie przechowując kryptowaluty w lokalnym portfelu. Aby aktywować 
masternode, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na platformie, składającymi się z 3 bardzo prostych 
kroków. Kroki te pokazano na poniższych ilustracjach pulpitu nawigacyjnego. 
 

https://www.cryptomining.com.pl/tag/pos/
https://beta.snode.co/account/signup?ref=qcd86a
https://www.cryptomining.com.pl/snode_
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Rezerwacja Masternode 

 

 
Utwórz tryb Trusternode 

 

 
Przeglądaj i zarządzaj swoimi Masternodes 
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Wydanie tej funkcji hostingu Trustless stanowi kluczowy kamień milowy w mapie drogowej Snode. Dzięki tej 
funkcji, wraz z opcjami hostingu współdzielonego, natychmiastowego i dedykowanego, firma może z dumą 
powiedzieć, że ma najbardziej kompletną ofertę hostingu dostępną obecnie na rynku w bardzo konkurencyjnej 
cenie (ponad 2 x 3 razy taniej niż większość innych usług). 
Podobne funkcje posiada Simple Pos Pool 

Wsparcie językowe 
Do opcji językowych platformy Snode dodano trzy nowe języki, w tym: koreański, filipiński i rosyjski. Można 
poprosić firmę o swój ulubiony język, doda go dla Ciebie! 
 

Nowe partnerstwa 
 
Snode buduje partnerstwo z różnymi grupami marketingu / promocji, w tym z następującymi. 

 Crypto Master Club: Crypto Master oferuje różnorodne cyfrowe usługi marketingowe, które są skonsolidowane, 

specyficzne i skuteczne. 

 Wszystkie najważniejsze projekty MN, takie jak DASH, PIVX, XZC, zgodziły się pomóc w promowaniu ich usług 

w swoich społecznościach. 
Bieżąca współpraca pomoże promować platformę Snode i z czasem zwiększyć wartość użytkową SnodeCoin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cryptomining.com.pl/simple-pos-pool/
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Przypadki użycia SnodeCoin 
Snode Coin (SND) został wydany z misją zapewnienia wygodnego sposobu dla klientów SNODE podczas 
inwestowania we wszystkie projekty w Eco System Snode. Od momentu uruchomienia SND jest opcjonalnie 
wykorzystywany do dedykowanej opłaty za hosting MN, opłaty za umieszczenie platformy i opłaty za 
wyświetlanie banerów reklamowych. 
 
Opłata za hosting platformy 

 
Jest to najważniejszy przypadek użycia SND. Pozwala inwestorowi na uiszczenie opłaty za hosting przez SND 
w najbardziej konkurencyjnej cenie na rynku. Nie ma innych metod płatności niż płatności oparte na SND. 

Wnieś opłatę za głosowanie 

 
We współpracy z zespołem Birake (BIR) Snode uruchomiło program wymiany monet w czerwcu 2019 r. Ta 
nowa funkcja pomoże społecznościom w wystawianiu ulubionych monet na giełdzie Snode, po prostu poprzez 
sugestię i głosowanie. Używanie monet SND z określoną stawką (np. 6 SND / głos w momencie pisania) jest 
obowiązkowe. Nie ma maksymalnego limitu głosów dla każdego członka. Zwycięskie crypto, który otrzyma 
największą liczbę głosów, będzie uruchomione na ich giełdzie i innych partnerów giełdy w sieci wymiany Birake 
co 15 dni. 
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SnodeCoin na pierwszy rzut oka 
 
W sieci jest ponad 1300 SNN MN (w przeszłości osiągnęło szczyt 1650 MN). 
Sieć SNN masternodes jest w doskonałej formie, a zachęta do zwrotu z inwestycji utrzymuje się na poziomie 
prawie 200% rocznie. Wraz z rozwojem nowych przypadków użycia SnodeCoin i zbliżającą się o połowę 
mniejszą nagrodą za blok, przyszłość SnodeCoin wygląda jasnych kolorach. 
 
Ostatnio wprowadzone monety w SNODE 
Wraz z najnowszymi osiągnięciami na rynku hostingu masternode, firma skupiła się na dodawaniu najlepszych 
projektów masternode, w tym DASH, PIVX, PHR i innych. 

 DASH: https://www.dash.org/ 

 PIVX: https://pivx.org 

 PHR: https://phore.io/ 

 XBI: https://bitcoinincognito.org/ 

 BITG: https://bitg.org/ 

 LNO: http://livenodes.online/ 

 GBX: https://gobyte.network/ 

 QUAN: http://quantisnetwork.org/ 

 RPD: https://rapidsnetwork.io/ 

 IMG: https://imagecoin.imagehosty.com/ 

 

Snode – “Droga na przód” 
Masternode był jedną z najbardziej korzystnych metod zarabiania kryptowalut w ciągu ostatnich kilku lat. Każdy 
może zacząć zarabiać pasywnie, uruchamiając MN pożądanej monety samodzielnie lub uczestnicząc we 
wspólnym / dedykowanym MN, Trustless MN lub działającym na innej platformie, takiej jak Snode. Mimo to nie 
istnieje żadna alternatywa dla właścicieli masternode, aby cieszyć się bogactwem kryptograficznym, poza 
wyłączenie masternodes i sprzedażą aktywów. 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy zespół Snode ściśle współpracował ze szwajcarskim zespołem 
startowym Fintech, który zapewnia natychmiastowe rozwiązania kredytowe dla ludzi w całej Europie, w celu 
opracowania rozwiązania zapewniającego natychmiastowy dostęp do gotówki właścicielowi masternode, bez 
wydawania zabezpieczenia masternode. Ten innowacyjny projekt jest jedną z najlepszych rzeczy, które 
przydarzyły się społeczności masternode. Więcej informacji o projekcie zostanie ujawnione jeszcze w tym roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://email.mg.snode.co/c/eJwNzMEKhCAQgOGnyeMwzihOBw9B9R6ZbgVthgbCPv0G_-W7_NE7Sx9K6vCEukdh1GItOdDgrJmE3TjOrMdhmjuD3w3qlWOCNavdoyAxGYfRsbD0bBaJFPpl1WgxBnX6_Xnu2vHQ0fzWWoO41B1y2V6q4q9cQirPuz7TduRw_K5U4T7_4q8rsA
http://email.mg.snode.co/c/eJwNzEEOgyAQAMDXyJHAsnSXAwcT9CHqoiRWDJqm6etrMudZInnIIKpEMDYYdsay90DaavI4sKOURmdTP4wdmveqr6Muoueqtgh-XjBYMIKZLUsg59FkJsIXcshqj9t9n1fn-g7Gx1k-X13bqlo8apuk3c-5y1rqVH6HXPrc_9AlKaI
http://email.mg.snode.co/c/eJwNzDEOhCAQQNHTSEmGAQQLChPkHuqMSuKKQStPvyS_eNWn4CxuyCIHBDWA16C8teikks6ayWsXY9IqjlPqDPx2-VyFWK5FHEGjHmZWs4dlo576GVezARpSSBY8iTMc73s_nR47TK37KJVlLo2ihqvUhevbtifvuSz5u_iR9_kHfwgrFQ
http://email.mg.snode.co/c/eJwNzTEOhCAQQNHTSEmAYRYoKEzUeyzI4iQuY5BqT78mv3rN36ND8zFFUDRKB-VBaY9onNTSoV09uGXZQC_zuk1Wfau8G-9FZhZHDJgLBG8ggQPEl_b57YqyOe0BtQVxxmOM655gnsz2lGhkpkYtc200WHKvD4seG_dU-ngWZ6nEiX6t3PI6_4aGL3Q
http://email.mg.snode.co/c/eJwNzDEOhCAQQNHTSEmGQYQtKEyQeziASOKKQao9_ZL84lcvWq3wwMSKRRAfMBKEUQo1F1yreTNSO-elcOvmpxm-mb93jYmHyk5LkoAQjzgD7tHAoEIMaYFF70i0sMuevT_vJNcJ_YhKz7y2PJY1e9dGqfXBXimXSuV3p5c_1x-INis1
http://email.mg.snode.co/c/eJwVjEEOgyAQRU8jSwIz4uiChQlyEGSqJBSMki56-tLkr17e-9GSgRewSBaUXtSMSs_GAEktyYzbjOScR-3WzQ-jeh_yKTWy3Ks4LUzI-6IVEccQ9wBsJiKIyLyoQCyyPVu7BlwH8H05ffhfP7KWnAp3JG5b6h34bv0985FqSN_SjSv_ANXpLkQ
http://email.mg.snode.co/c/eJwNzE0OgyAQQOHTyJLAwDC4YGGi3kNl_EktGCRp2tPX5K2-xYuBEFZgcQRQulXeKO0RgaSWhHbwhvp-NLrvhrGx6r3JO-XIcsliD8tqNHNErwgn7xBXis5O1hFMrQMvzrDXet2N6RoYn7Y8fyvLxPWTy-sBUULKZeZSn_nJ25Hn45f4ltf5B4EBLUo
http://email.mg.snode.co/c/eJwNzEsOgyAUQNHVyJDw-AgMGJio-xAeKqkFRZomXX1N7ugMLjqt-MojSY4zsMwIBkYprilQreRkhB7HWcA4THMn2Xujdy4YaShkd8GgAg_SIjO49sIuHrUFNKGP3gdJDre3dnZi6Pj8dH2W3NKdY_uW-qKlbg-S6nKpPtb2_I-4peLTL8ebnscfTrAvfg
http://email.mg.snode.co/c/eJwNjMEKhCAUAL8mj_J8ZtrBw0L1H1rPkm01VFjYr19hTgMzh9UKAxKLFkHMYCQIoxRqLrhW42qkXpZNiuW1bsMIn5PXlA_ie2aXDaOfSAeDbgKAXjnnhTAa931WcwB226u1pw7yNeDWKe6JR03Uvrm8ecxdsWJTLp5K6_ubzph9_CWq_Ln_40UuMA
http://email.mg.snode.co/c/eJwdjUkKxCAURE8Tl-LYXxcuAib3cEoiJBqim_TpWxpqUfCoV9GAZBtLKBtGqCaKE6qkZIApBikWxcHalVM7L-skyLXjVmpMOFR0GKe1i8pBHMNNeMG8ijx4ATpsGj6ATnP0freJzxNbR_Ll9hRqLvjfjtr6O1TXQOgxpT4-PX3cnGnP1edvSQ3f5w-MvzGb
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Jak poruszać się po systemie Snode? 
  

Rejestracja w systemie 

 

 
Logowanie do systemu 
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Panel główny 

 

Informacje o masternodach 

 

Rezerwacje masternode 
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Moje masternody 

 

Moje rezerwacje masternodów 
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Płatności z masternode 

 

Złożone depozyty 

 

Wypłaty 
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Portfele crypto 

 

Portfel depozyty 

 

Portfel wypłaty 

 

 
 
 
 



Opinia, opis, instrukcja Snode 

cryptomining.com.pl 

Wiadomości z systemu 

 

Kontakt z suportem 

 

Ustawienia profilu 
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Autoryzacja 2FA 

 

 
 
Jak wygenerować adres portfela w Snode 
Musimy przejść do zakładki Wallets 
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Rezerwacja masternoda 
Przechodzimy do zakładki Masternode Reservation (tu rezerwacja DASHG) 
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Przechodzimy do zakładki Reservations 

 

 

 
 
Przykład uruchomionego masternode SND 
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Wylogowanie z systemu Snode 

 

Informacje hosting Snode  

 

https://www.cryptomining.com.pl/snode/

