
ТАНИЛЦУ УЛГА 



Ирээдүйн жишгийг өнөөдөрт...



Дэлхийд гарсан Монгол IT компани

Бид юу хийдэг вэ?

• Egulen POS

• Egulen Booking

• Egulen Jobs 

Egulen POS

Ariguna & Egulen Booking

• Яагаад цаг захиалгын систем нэвтрүүлэхээр болсон бэ?

• Ariguna & Egulen Booking гэж юу вэ? 

• Асуудал & Шийдэл

• Ariguna & Egulen Booking ПОС

Egulen Jobs

• Боломж буюу асуудлын шийдэл

• Зах зээлийн судалгааны тойм

• Ажиллах хүчний мэдээлэл - АНУ 

• Блокчейнд суурилсан хөдөлмөрийн зах зээлийн платформ

• Онцлог,  давуу талууд

• Бизнес модель 

Технологийн экосистем

Санхүүгийн тооцоолол

• Орлого, зарлагын тооцоолол

• Орлогын тооцооллын задалгаа

• Зардал

Хувьцаа

• Үнэт цаасны тоон үзүүлэлт

• Хувьцаа эзэмшигчид

• Бүтэц, зохион байгуулалт

• Хөрөнгө оруулалтын өгөөж

Баг, хамт олон

Холбоо барих

Мэдэгдэл
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АГУУЛГА



Бид монгол залуусын оюун ухаанаар 
зэвсэглэсэн технологийн компани.

Үйлчилгээний байгууллагуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг илүү хялбарчлах 

зорилгоор үүлэн технологид суурилсан мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэгч монгол залуусын нэгдэл.
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Дэлхийд гарсан Монгол компани



21-р зуун - технологийн эрин зуун. Дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагаас үл хоцрон, монгол залуусынхаа оюун ухаанаар 

бүтсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дэлхийн зах зээлд нийлүүлсэн Монголын мэдээлэл технологийн компаниудын нэг болох 

зорилготойгоор “ЭГҮЛЭН”-г 2013 онд үүсгэн байгуулсан.

Бид интернет, мэдээллийн технологийн тусламжтайгаар хүссэн үедээ, байгаа газраасаа хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ авах 

боломжтой болоод байгаа бөгөөд энэхүү боломжийг үүлэн технологи бидэнд олгож байна. Тийм ч учраас өөрсдийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг энэхүү үүлэн систем дээр суурилуулан (cloudbased) бүтээхээр шийдсэн бөгөөд Эгүлэн гэдэг нэр нь үүнтэй салшгүй 

холбоотой юм. Үүлэн гэдэг нь монгол бичгээр “ЭГҮЛЭН” гэж галиглагддаг бөгөөд бид уламжлалт бичиг соёлоосоо энэхүү үгийг 

нэрээ болгож авсандаа бахархаж явдаг.
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Монгол Оюун. Дэлхийн жишиг.



 » Эгүлэн Системс нь Монгол, Малайз, Сингапур, АНУ-ын зах зээлүүдэд үйлчилгээний салбарын бизнест чиглэсэн технологийн 

шийдлийг нэвтрүүлэн ажилладаг технологийн компани юм. 

 » Бид одоогоор ресторан, үйлчилгээний салбарт зориулсан ухаалаг кассын системийг нэвтрүүлээд 8 жил болж байна.

 » Малайз, Сингапурын зах зээлд мөн ухаалаг ПОС-ын системийг томоохон сүлжээ ресторанууд ашигладаг.

 » АНУ-ын гоо сайхны салоны бизнест зориулсан Аригуна платформыг нэвтрүүлсэн бөгөөд нийт 800 гаруй хамтрагч 

байгууллагууд тус платформд нэгдээд байна

 » Монголын зах зээлд онлайн цаг захиалгын нэгдсэн систем нэвтрүүлэн үйлчилгээний салбарын бизнесүүдийн үйл ажиллагааг 

хялбаршуулах Egulen Booking технологийн шийдлийг хөгжүүлж зах зээлд санал болгож эхлээд байна.

250+
Монгол дахь мерчантууд

800+
АНУ дахь Аригуна платформын мерчантууд

100k+
Бүртгэлтэй эцсийн хэрэглэгч
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АНУ-ын зах зээл рүү

“Egulen Systems LLC” нэрээр 

нэвтэрч Чикаго хотод төв 

оффистойгоор үйл ажиллагаагаа 

явуулж эхэлсэн бөгөөд салоны 

бизнесүүдэд зориулсан “Аригуна” 

платформын хөгжүүлэлт эхэлж, 

“Аригуна Лояалти”, 

“Аригуна Онлайн Цаг Захиалга” 

зэрэг модиулуудаа нэвтрүүлж 

одоогоор нийт 800 гаруй салоны 

бүртгэлийг үүсгээд байна.

Үүлэн технологид суурилсан 

“Эгүлэн ПОС” ухаалаг кассын 

систем амжилттай хөгжүүлж 

дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэв.

2022 оны байдлаар нийт 250 гаруй 

хэрэглэгчтэй болж, Монголын 

цорын ганц

үүлэн технологид суурилсан 

кассын шийдэл хэвээр байна.

Малайз улсын зах зээл рүү

“Egulen Systems Sdn Bhd” нэрээр 

нэвтэрч богино хугацаанд олон 

арван хэрэглэгчтэй болсон билээ.

Үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш 

30 гаруй аппликейшн хөгжүүлэн 

гаргасан.

Сингапур улсын зах зээл рүү орж, 

iRestaurant, iCafe,

iKiosk зэрэг рестораны кассын 

системийг борлуулж эхлэхийн 

сацуу тус улсын рестораны 

томоохон групп “TungLok”-ын 

дотоод системийг хөгжүүлэх 

сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, 

төслийг амжилттай хийж 

гүйцэтгэв.

2010 20152013 2018 2020
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ТҮҮХЭН ГОЛ ҮЕ МӨЧҮҮД

Түүхэн гол үе мөчүүд:



Өнөөдөр бид бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ дараагийн түвшинд хүргэхийн тулд блокчейн 
технологийг нэвтрүүлэхээр төлөвлөөд байна. 

Блокчейн технологи нь криптовалютаар олон нийтэд танигдан, түгж эхэлж байгаа боловч криптовалют нь зөвхөн “мөсөн уулын орой” 

юм. Блокчейний суурь технологи нь интернет бөгөөд бидний амьдралыг бүх талаар өөрчилсөнтэй ижил глобал түвшинд бүх салбараас 

эхлээд өдөр тутмын амьдралд хүчтэй үр нөлөө үзүүлэх технологи гэдэг нь эхнээсээ харагдаж байна. Эгүлэн Системсийн танилцуулж байгаа 

блокчейнд суурилсан үйлчилгээний салбарын цогц шийдэл нь шинэлэг, анхдагч байдлаараа зөвхөн Америк улсаар хязгаарлагдахгүй, олон 

улсын түвшинд өрсөлдөх шийдэл гэдэгт бид итгэлтэй байна. Энэхүү блокчейн шийдлийн суурийг тавихад анхдагч болж, дэлхийд хамгаас 

хурдан өргөжиж байгаа үйлчилгээний зах зээлээс хамтдаа ашиг, өгөөжийг хүртэх боломжийг та бүхэнд санал болгож байна. 

• Монголоос амжилттай олон улсад гарч үйл ажиллагаагаа явуулж буй IT компаниудын нэг

• Зорилго нэгтэй, тууштай, туршлагатай баг, хамт олон

• Бидний хөгжүүлэн гаргасан бүтээгдэхүүнүүд нь зах зээл дээрх бодит бизнесүүдийн туршлагад суурилсан
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Нээлттэй ажлын зарын платформ. Eg-

ulen JOBS нь Эгүлэн Системсийн онцлон 

хөгжүүлж буй гол бүтээгдэхүүн юм.

АНУ-ын үйлчилгээний салбарт гарах 

энэхүү платформ нь үйлчилгээний 

салбарын хамгийн том асуудал болох 

ажиллах хүчний асуудлыг оролцогч хоёр 

талд буюу ажил горилогч ба олгогч нарт 

тэгш оролцоотоогойгоор найдвартай, 

бодитойгоор шийдэх шийдэл юм.

Үүлэн технологид суурилсан ухаалаг 

кассын систем. Нийтийн хоолны салбарт 

зориулан хөгжүүлэгдсэн энэхүү програм 

хангамжийг ресторан, кафе, паб, лоунж 

гэх мэт байгууллагууд өдөр тутамдаа 

ашиглаж үйл ажиллагаагаа хялбарчлах, 

үр бүтээмжээ нэмэх үүлэн технологид 

суурилсан цогц шийдэл билээ. Эгүлэн 

ПОС-ын харилцагчдын цар хүрээ тогтмол 

нэмэгдэж байгаа нь манай бүтээгдэхүүний 

чанарын баталгаа билээ. 

Үйлчилгээний салбарын онлайн цаг 

захиалгын нэгдсэн шийдэл. Онлайн 

бизнесийн вэбсайт үүсгэхээс эхлээд, цаг 

захиалга, төлбөр тооцоо, урамшуулал, 

маркетинг болон тайланг нэгтгэсэн цогц 

систем билээ.

Цаг захиалах шаардлагатай үйлчилгээний 

бүх байгууллагууд ашиглах боломжтой.

Egulen JOBSEgulen POS Egulen Booking
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Бид юу хийдэг вэ?



Эгүлэн ПОС буюу iRestaurant, iStore, iSalon, iHospital зэрэг үүлэн тооцоололд 

суурилсан кассын системийг iOS үйлдлийн систем дээр хөгжүүлсэн бөгөөд өдгөө 

зах зээлдээ хэдийн 250 гаруй мерчант байгууллагуудтай болсон байна.

Эдгээр системүүд нь лояалти болон бараа материал, ажилтны цаг бүртгэл, дижитал 

меню гэх мэт шийдлүүдийг багтаасан байдгаараа бусад ижил төрлийн системүүдээс 

ялгарах онцлог давуу талуудтай. Мөн үндэсний цахим төлбөр тооцооны хамгийн 

сүүлийн үеийн технологийн шийдлүүд болох QPay, monpay, hi-pay-тай холбогдон 

ажилладаг.  
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ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ





Нийтийн хоолны салбарт үйлчилгээ эрхлэгчдийн 

өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай бүхий 

л функцуудыг өөртөө агуулсан үүлэн технологид 

суурилсан Монголын хамгийн анхны, хамгийн том 

зөөврийн ПОС систем юм.

iRestaurant
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IRESTAURANT





Хэрэглэгчийн хүссэн цагт, хүссэн үйлчилгээг үзүүлэх нь үйлчилгээний салбарын нэн тэргүүний зорилтуудын 

нэг байдаг ба үүнийг биелүүлэхэд дижитал шилжилт чухал үүрэг гүйцэтгэж эхлээд байна. Тиймээс бид Arigu-

na системийг хөгжүүлж АНУ-ын ахуйн арчилгаа, эрүүл мэндийн үйлчилгээний зах зээлд зориулан тус улсад 

нэвтрүүлсэн билээ. 

Үүний дараагаар Монголын зах зээлд Egulen Booking нэрээр Монголын нөхцөл байдалд тааруулан 

өөрчлөлт, хөгжүүлэлт хийж нэвтрүүлээд байна. Энэхүү платформ нь байгууллагуудын өдөр тутмын үйл 

ажиллагааг цахимжуулснаар дээрх зорилтоо биелүүлэхэд нь туслахаар зорин ажиллаж байна.
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ЯАГААД ЦАГ ЗАХИАЛГЫН СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР БОЛСОН БЭ?

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
 Ariguna & Egulen Booking



Ariguna & Egulen Booking нь үйлчилгээний байгууллагууд болон тэдгээрийн хэрэглэгчдэд 

зориулсан Онлайн цаг захиалгын нэгдсэн цогц шийдэл юм. Бид цаг захиалгын үйлчилгээ 

үзүүлэхэд тулгамддаг асуудлуудыг шийдвэрлэхийн зэрэгцээ байгууллагуудад өөрсдийн 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчилах, хэрэглэгчдэдээ хялбар, түргэн шуурхай хүргэх боломжийг 

бүрдүүлнэ. Ariguna & Egulen Booking нь дараах боломжуудыг санал болгож байна. Үүнд: 

• Өөрийн вэб хуудастай болох

• Онлайнаар цаг захиалга хийх

• Үйлчилгээний төлбөрөө урьдчилж болон бүтнээр төлүүлэх

• Бүтээгдэхүүний бүртгэх, борлуулах боломжтой кассын програм

• Хэрэглэгчийн мэдээлэл бүртгэх, түүхийг хадгалах

• Ажилчдын бүртгэл болон цагийн менежмент

• Хөнгөлөлт урамшуулал

• Бэлгийн карт

• Олон төрлийн тайлан

• И-баримт холболт, и-баримт хэвлэж өгөх

Ariguna & Egulen Booking гэж юу вэ?
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АСУУДАЛ & ШИЙДЭЛ

Асуудал & Шийдэл

ШИЙДЭЛ 
Байгуулага нь өөрийн дэд домайн нэр бүхий вэб сайт дээр 

үйлчилгээний бүх мэдээллээ оруулах боломжтой.

ХЭРЭГЛЭГЧ 

Тухайн бизнесийн 
санал болгож буй 

үйлчилгээ, үнэ, хаяг 
байршил, төлбөрийн 
мэдээлэл төдийлөн 
ил тод, хангалттай 

байдаггүй. 

А С У УД А Л

БАЙГУУЛЛАГА 

Хэрэглэгчдэд нэгдсэн 
мэдээлэл хүргэх суваг 

бага. 

ШИЙДЭЛ
Хэрэглэгч ямар нэгэн тусламжгүйгээр ”өөрөө” онлайнаар цагаа 

захиалах боломжтой. 

ХЭРЭГЛЭГЧ 

Цаг захиалах 
“төвөгтэй” байдаг.  

Заавал ажлын цагаар 
гар утсаар ярих 
шаардлагатай.

БАЙГУУЛЛАГА 

Цаг захиалга дээр 
ресэпшн ажиллуулах 

хэрэгтэй байдаг.

А С У УД А Л
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КАССЫН СИСТЕМ

Ariguna & Egulen Booking ПОС нь үүлэн технологид суурилсан кассын систем бөгөөд  танд үйлчлүүлэгчдийн бүртгэл, 

цаг захиалга, орлого зарлага, тайлан, төлбөр тооцоо зэрэг байгууллагынхаа өдөр тутмын үйл ажиллагааг онлайнаар хянах 

боломжийг олгоно. Түүнчлэн захиалгын урьдчилгаа төлбөр авах, бүтээгдэхүүн борлуулах функцүүдийг багтааснаараа 

онцлог давуу талтай.

Ariguna & Egulen Booking ПОС нь доорх боломжуудыг өөртөө багтаасан. Үүнд:

Ажилчдын 
менежмент

Олон төрлийн 
тайлан

Урамшууллын 
хөтөлбөр

Бэлгийн карт Имэйл, мессеж 
маркетинг

Төлбөр тооцоо 
хийх

Бараа 
бүтээгдэхүүн

Ariguna & Egulen Booking ПОС



АНУ-ын гоо сайхны салбарын зах зээл нь орлогоороо дэлхийд тэргүүлдэг бөгөөд 2021 онд 80.2 тэрбум ам долларын борлуулалттай байсан. 

• АНУ-н нийт гоо сайхны салбарын зах зээлийн орлого 2021 онд 80.2 тэрбум ам.доллар (дэлхийн зах зээлд салбартаа орлогоороо тэргүүлдэг) байгаа бөгөөд тус зах зээл 

жил бүр 6.18%-иар өсөх төлөвтэй байна (CAGR 2021-2026) 

• Бидний боломжит зах зээл буюу нийт 80.2 тэрбум ам.долларын орлоготой ахуйн арчилгаа, эрүүл мэндийн үйлчилгээний салбарын онлайн цаг захиалгын систем ханган 

нийлүүлэлт нийт 6 тэрбум ам.доллар байхаар байна. 

• Гоо сайхан, ахуйн арчилгааны зах зээлд 2021 онд борлуулалтын 23.6%-ийг онлайн борлуулалт бүрдүүлсэн байна.

Дэлхийн ахуйн үйлчилгээ, гоо сайхан, эрүүл мэндийн үйлчилгээний зах зээл 2020 онд 422,7 тэрбум 

ам, доллароор үнэлэгдэж байсан бөгөөд 2021 оны байдлаар 483 тэрбум ам,доллар 2026 онд 558,1 

тэрбум ам,долларт хүрч өсөх хандлагатай байна. Энэхүү зах зээлийн өсөлт нь дэлхийн хүн амын 

наслалт нэмэгдсэн, нэг хүнд ногдох гоо сайхан, ахуйн үйлчилгээний зардал нэмэгдэж байгаатай 

холбоотой бөгөөд Хойд Америк болон Ази номхон далайн орнууд, Европын холбооны улсууд 

голлох хувийг эзэлж байна. Бидний одоогоор голлон төвлөрч байгаа Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ) 

нь үр ашигтай үйлчилгээний салбар, дэвшилтэт үйлдвэрлэл, дэлхийн жишигт нийцсэн судалгаа, 

боловсруулалтаараа дэлхийд тэргүүлдэг хүчирхэг эдийн засагтай орнуудын нэг юм. 

Зах зээлийн судалгааны тойм
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ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТОЙМ



Эх сурвалж © IBIS world, Statista & NAICS Association

483тэрбум$
Дэлхийн нийт гоо

сайхны салбар

80.2тэрбум$
Америкийн нийт

гоо сайхны салбар

Салбарын зах зээлийн хэмжээний задаргаа

$39.5B
Үсчин ба үс арчилгаа

$17.5B
Спа, эрүүл мэндийн үйлчилгээ

$14B
Хумсны салон, түүний арчилгаа

$9.2B
Бусад

Салбар дахь бизнесийн тоо

604,548
Албан ёсны

2,889,608
Албан бусаар

6.0тэрбум$
БОЛОМЖИТ ЗАХ ЗЭЭЛ

Ахуйн арчилгаа, эрүүл мэндийн 

үйлчилгээний салбарын байгууллагуудын 

програм хангамж худалдан авалт
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САЛБАРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАДАРГАА





Өмнөх хэсэгт бид АНУ болон Монголын зах зээлийн үйлчилгээний салбарын цаашдын өсөн тэлэх хандлагыг харуулсан. Гэвч АНУ, Монгол болон 

дэлхий даяар ахуйн арчилгаа, эрүүл мэнд, гоо сайхны үйлчилгээний салбарт тулгардаг хамгийн том асуудал нь хүний нөөцийн асуудал байсаар 

ирсэн бөгөөд цар тахлын үед улам дорджээ. 

АНУ нь эдийн засгийн цар хүрээнээс шалтгаалан цар тахлын үед ажиллах хүчний хомстолд хамгийн ихээр өртөж байгаа улсуудын нэг бөгөөд 

энэ хугацаанд хөдөлмөрийн зах зээлээ сэргээн, хэвийн байдалд оруулахаар хичээн ажилласаар байгаа боловч иргэдийн халдвар авахаас айх, 

вакцинжуулалтад өөрийн хүсэлтээр хамрагдахгүй байх, биеийн байдал муу эсвэл ахимаг насны иргэд ажилдаа эргэн орохгүй байх гэх мэт 

шалтгаануудын улмаас нөхцөл байдал сайжрахгүй байна. 

Тус салбарт тогтвор суурьшилтай ажиллах ажилчдаас гадна цагийн ажилчид, түр хугацааны ажилчид эрэлт ихтэй байдаг бөгөөд уг ажилчдын 

эргэлтийн хурд бусад салбараас их байдгаас болж ажлын байрыг тогтмол нөхөхөд хүндрэлтэй байдаг. 

Үүний нэг жишээ нь АНУ-ын гүйцэтгэх захирлуудын итгэлийн судалгаагаар ажлын байранд тохирох туршлагатай ажиллагч олоход хүндрэлтэй 

гэж мэдэгдсэн байгууллагуудын тоо өсөн нэмэгдсээр байна. 

Egulen Jobs нь гагцхүү дээрх асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байгаа билээ.

Боломж буюу асуудлын шийдэл
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БОЛОМЖ БУЮУ АСУУДЛЫН ШИЙДЭЛ

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
 Egulen JOBS



Дэлхийн ахуйн үйлчилгээ, гоо сайхан, эрүүл мэндийн үйлчилгээний 

зах зээлд АНУ голлох хувийг эзэлдэг бөгөөд энэ ч утгаараа 

хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нь дагаад өндөр байдаг. 

АНУ-ын Хөдөлмөрийн статистикийн судалгаагаар 2020-2030 он 

хүртэл 11.9 сая шинэ ажлын байр бий болно гэсэн тооцоолол 

гарсан бөгөөд үүнээс ахуйн арчилгаа, эрүүл мэндийн үйлчилгээний 

чиглэлийн ажил эрхлэлт 22%-иар өсөх төлөвтэй байгаа нь 

бусад мэргэжлүүдийн ажил эрхлэлтийн өөрчлөлтийн хэмжээний 

дунджаас өндөр байна.  
АНУ-н ажлын байрны өсөлтийн харьцуулалт

Ажиллах хүчний мэдээлэл - АНУ
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АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ - АНУ



Ахуйн арчилгаа, эрүүл мэндийн үйлчилгээний салбарын ажилтны тоо
Эх сурвалж © IBIS world, Statista & NAICS Association, United States Department of Labor

2,696,640
Албан ёсны

9,108,000
Албан бусаар

Албан ёсны тоон үзүүлэлт – АНУ-ын Хөдөлмөрийн 

Яам,  Хойд Америкийн эдийн засгийн салбаруудын 

ангиллын систем, АНУ-ын Тооллогын Хороонд 

бүртгэлтэй ажиллагчид, аж ахуйн нэгжүүд.

Албан бус тоон үзүүлэлт – АНУ дахь албан бус буюу 

цагаач иргэд, хөдөлмөрийн бус визтэй ажиллах 

боломжгүй иргэд, цалингаа бэлэн мөнгөөр авдаг 

ажиллагчдын тоон үзүүлэлт. 
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АХУЙН АРЧИЛГАА, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН  АЖИЛТНЫ ТОО



Бидний хамтран ажилладаг бизнес хамтрагчдынхаа бодит хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан 

хөгжүүлсэн Ажлын байрны захиалга, зуучлаалын онлайн шийдэл бөгөөд

“Блокчейн технологийг нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байгаа онцлох шийдэл” юм.

Блокчейнд суурилсан хөдөлмөрийн зах 
зээлийн платформ
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БЛОКЧЕЙНД СУУРИЛСАН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМ



Хөдөлмөрийн зах зээлд блокчейн технологийг ашиглах нь ажил олгогч буюу байгууллагуудад ухаалаг 

гэрээгээр /Smart contract/ дамжуулан ажилтан ажил авах процессыг хялбаршуулна. Блокчейн 

технологитой холбосон Egulen Jobs платформоор дамжуулан байгууллагууд бүтэн цагийн ажилтан 

хайхаас гадна тогтмол солигддог түр ажилтан нарыг амархан олох боломж бүрдэнэ. Egulen Jobs 

платформд ажил горилогчийн профайл үүсдэг бөгөөд үүнд ажлын түүх, ажлын туршлага, боловсрол, 

мэргэжлийн сертификатууд гэх мэт үнэн зөв байх шаардлагатай мэдээллүүдийг тус платформ дээр 

баталгаажуулж, цаашид ажлын түүхийг засварлаж, худал мэдээлэл оруулахаас сэргийлнэ. Түүнчлэн 

ажилтан ажилласан байгууллагынхаа талаар мэдээлэл үүсгэж уг мэдээллийг бусад ажил горилогч нар 

блокчейн дээрээс нээлттэй харах боломжтой. 
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БЛОКЧЕЙНД СУУРИЛСАН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМ



Тухайн байгууллагын үнэлгээнээс хамаарч ажил горилогч ажиллах 

байгууллагаа сонгоход чухал нөлөө үзүүлнэ. Бичиг баримтын үнэн, 

найдвартай байдлыг шалгадаг Checkster компанийн 2020 оны 

2-р сард хийсэн судалгаагаар сүүлийн зургаан сарын хугацаанд 

ажилд орох хүсэлт гаргасан эсвэл ажлын санал хүлээн авсан ажил 

горилогчдын 78% нь өргөдөл гаргахдаа өөрсдийн мэдээллийг 

буруу мэдүүлсэн эсвэл худал мэдээлэл өгсөн гэдгээ хүлээн 

зөвшөөрсөн байна. 
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ББЛОКЧЕЙНД СУУРИЛСАН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМ

78%
Буруу эсвэл худал





Мэдээллийн нууцлал, мэдээллийн аюулгүй найдвартай байдал
Блокчейн технологийг ажилтны хувийн мэдээллийг бүртгэх, харуулах хэрэгсэл болгон ашиглах нь ажил 

олгогч болон ажил горилогчийн хоорондын итгэлцлийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ ажил олгогчийн хувьд 

ажилтан сонгон шалгаруулах явцыг хялбаршуулна. 
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ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛУУД

Онцлог, давуу тал
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ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛУУД

Egulen Jobs дээр үүсэх хэрэглэгчийн профайлд ажилласан түүх, туршлага, мэргэжил дээшлүүлсэн гэрчилгээ 

зэрэг бичиг баримтууд нь блокчейнээр баталгаажсан байх юм. Тухайн ажилтны ажилласан түүх, үнэлгээ 

болон тодорхойлолтыг ажил олгогч байгууллагаас баталгаажуулах бөгөөд ингэснээр нэг ёсондоо блокчейн 

дээр суурилсан, хоёр талаас баталгаажсан ажлын намтар тухайн ажилтанд үүснэ. Энэ нь ажил горилогч 

нарт ижил тэгш боломж бүрдэх бөгөөд ажил олгогч нарт үнэн зөв, баталгаатай мэдээлэл очих болно. 

Ажил олгогчид: Ажилтны ажлын түүх, туршлагын талаар үнэн зөв 
мэдээллийг авах боломжтой
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ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛУУД

Egulen Jobs платформыг үнэлгээний системтэй болгож үүнийг блокчейн технологитой холбосноор тус 

мэдээллүүд нь ажил горилогч нарт нээлттэй байх юм. Үнэлгээ нь хувийн үзэл бодол, сэтгэлийн хөдлөл бус 

бодит байдал дээр үндэслэсэн асуултуудаар (жишээлбэл: ажлын байр эрүүл ахуйн болон аюулгүй байдлыг 

хангасан эсэх, цалинг цагт нь өгдөг эсэх г.м.) бүрдсэн байх бөгөөд ажил горилогч нарт тус байгууллага руу 

ажиллах хүсэлт явуулахад тохиромжтой эсэхийг нь тодорхойлж өгөх боломжтой. 

Ажил горилогчид: Ажилд орохыг сонирхож байгаа байгууллагын 
соёл, ёс зүй, дотоод журам, хамт олны уур амьсгал зэргийн талаар 
урьдчилаад мэдэх боломжтой





Egulen Jobs Ажил олгогч
Блокчэйнд 

суурилсан Egulen 
Jobs платформ

Бүртгүүлэх Сарын хураамж

Үйл ажиллагааны 
зардал санхүүжилт Орлого

Судалгаа 
хөгжүүлэлтийн 

санхүүжилт
Сайжруулалт
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Бизнес модель & Технологийн экосистем







Хөрөнгө оруулалтын санал, санхүүгийн 
мэдээлэл
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ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ТООЦООЛОЛ БОЛОН ЗАДАРГАА

Орлого, зарлагын
тооцоолол

Орлогын тооцооллын
задаргаа



Зардал
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ЗАРДАЛ



Үнэт цаасны тоон үзүүлэлт

КОМПАНИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

$3,250,000
НИЙТ ХУВЬЦААНЫ ТОО

1,250,000 ш

ХУВЬЦАА АВАХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

10,000 ш

ЗАХ ЗЭЭЛД САНАЛ БОЛГОХ

250,000 ш

ХУВЬЦАА АВАХ ДООД ХЭМЖЭЭ

100 ш

Бид нийт хувьцааныхаа 20%-г санал болгож байна.
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ҮНЭТ ЦААСНЫ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

НЭГЖ ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ

$2.6



Хөрөнгө оруулалтын өгөөж
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ

• Хөрөнгө оруулалтын өгөөж: Жилийн 10%

• Хөрөнгө оруулалтын хугацаа: 2 жил

• Өгөөж төлөгдөх давтамж: Жил бүрийн эцэст

• Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт: Хугацааны эцэст

• Хөрөнгө оруулалтын доод үнэ: 260$

• Хөрөнгө оруулалтын дээд үнэ: 26,000$

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨГӨӨЖ

• Жил бүрийн эцэст хөрөнгө оруулалтын үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх өгөөжийг хүртэнэ.

• Хөрөнгө оруулагчийн сонголтоор хугацааны эцэст хөрөнгө оруулалтыг буцаан худалдах эсвэл үндсэн 

хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх боломжтой.
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨГӨӨЖ



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨМНӨ

Одоогийн хувьцаа эзэмшигчид

1,000,000 ш

100%

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДАРАА

• Одоогийн хувьцаа эзэмшигчид

1,000,000 ш

80%

• Хөрөнгө оруулагч

250,000 ш 

20%

Хувьцаа эзэмшигчид
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ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

НИЙТ ХУВЬЦААНЫ ТОО

1,250,000 ш



Бүтэц, зохион байгуулалт
• Egulen Systems Inc. - Делавер мужид үүсгэн байгуулагдсан Холдинг компани (C-Corp)

• Egulen Systems LLC - Иллинойс муж, АНУ

• Egulen Systems LLC - Гадаадын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Калифорни 

муж, АНУ (салбар)

• Egulen Systems Sdn Bhd - Малайз улсад

• Egulen Systems LLC - Монгол улс (Хөгжүүлэлтийн компани)
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Энэхүү мэдэгдэл нь энэ баримт бичгийг уншсан бүх хүмүүст хамаарна.

 Энэхүү танилцуулга нь зөвхөн “Эгүлэн Системс” ХХК-ийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, өмнө хийгдсэн ажлууд, ирээдүйд хийгдэх төсөл, 

төлөвлөгөө мөн хөрөнгө оруулалтын боломж, төслийг шинжлэн, шийдвэр гаргахад шаардлагатай үнэн зөв мэдээллээр хангах зорилготой 

бөгөөд “Эгүлэн Системс” ХХК-д хөрөнгө оруулалт хийх, аливаа бүтээгдэхүүн, эд зүйл, хөрөнгийг (дижитал болон бусад хэлбэрээр) нь худалдан 

авах санал биш болохыг анхаарна уу.

 Түүнчлэн энэхүү баримт бичиг нь санхүүгийн болон хуулийн мэргэжлийн зөвлөгөө биш бөгөөд үүнийг уншсанаар компанийн хувьцаа 

худалдан авах гэрээний харилцаа үүсэхгүй болохыг анхаарна уу. Хувьцаа худалдан авалтад оролцохоосоо өмнө энэхүү танилцуулга болон 

холбоотой бусад баримт бичгүүдтэй сайтар танилцаж, судлахыг зөвлөж байна. Гарч болзошгүй эрсдэлийг болон өөрийн хувийн санхүүгийн 

нөхцөл байдал, санхүүгийн эх үүсвэрийг харгалзан үзэж хөрөнгө оруулах шийдвэрээ гаргана уу. Энэхүү баримт бичгийн мэдээлэл өөрчлөгдөх, 

шинэчлэгдэх бүрэн боломжтой бөгөөд энэхүү танилцуулга нь Эгүлэн Системс-ийн хувьцааны захиалга, амлалт, баталгаа биш болохыг анхаарна 

уу.
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