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A CipherTrace integra a RSK 
Blockchain em sua oferta de 
inteligência de criptomoeda, 
demonstrando eficácia na 
adição de suporte para 
novos tokens
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Menlo Park, CA  – 31 de agosto de 2020

Empresa líder em inteligência de criptomoeda, a CipherTrace 
adiciona suporte de monitoramento e rastreamento para RSK 
blockchain e RSK Infrastructure Framework (RIF). Ao integrar a 
RSK blockchain aos seus recursos de inteligência de 
criptomoeda existentes, a CipherTrace expande os mais de 800 
ativos virtuais existentes que rastreia em nome de clientes que 
vão desde bancos, bolsas, caixas eletrônicos e balcões OTC a 
fundos de hedge, soluções de custódia, processadores de 
pagamento e investigadores financeiros.

Ao fornecer suporte de análise de blockchain para RSK, a 
CipherTrace também adiciona suporte de monitoramento para 
todos os tokens construídos na RSK blockchain, tanto presentes 
quanto futuros. Com a RSK, os usuários podem executar smart 
contracts na blockchain do Bitcoin, tornando-o um projeto 
potencialmente revolucionário.

Dave Jevans, CEO da CipherTrace, disse: "Nossa integração de 
RSK demonstra a capacidade de nossa empresa de adicionar 
suporte de monitoramento de maneira eficiente para novos 
blockchains e tokens. Esse fluxo de trabalho que nos permite 
oferecer suporte a quaisquer tokens atuais e futuros com base 

A CipherTrace adiciona atribuição de dados da RSK blockchain e RSK 
Infrastructure Framework (RIF) e todos os tokens relacionados aos mais 
de 800 ativos virtuais existentes rastreados em nome de seus clientes.

http://www.ciphertrace.com/
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em blockchain é o que nos permitiu expandir rapidamente para 
atender às necessidades de uma indústria em rápido 
crescimento."

Diego Gutierrez Zaldivar, CEO da IOVLabs, a organização por 
trás da RSK blockchain e RSK Infrastructure Framework (RIF) 
afirmou,  "A integração da solução CipherTrace AML à RSK 
Blockchain adiciona outro importante alicerce para o 
ecossistema financeiro aberto que tem crescido continuamente 
desde o ano passado. Junto com o processamento de 
pagamento de baixo custo, privacidade protegendo 
armazenamento de dados e protocolos de identidade baseados 
em reputação fornecidos pela RSK Infrastructure Framework 
(RIF) permite a criação de serviços financeiros baseados em 
criptomoeda que podem atender às regulamentações globais 
de segurança financeira."

Para consultas da mídia, entre em contato com Kili Wall em (310) 
260-7901 ou Kili@MelrosePR.com
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Sobre a CipherTrace

A CipherTrace, empresa líder em inteligência de criptomoeda, protege as instituições financeiras do 
risco de lavagem de criptomoeda e está ajudando na expansão da economia cripto fazendo com 
que os ativos virtuais sejam confiáveis para os governos e seguros para a adoção em massa. A 
CipherTrace fornece ao mundo a inteligência mais completa em criptomoeda para detectar a 
lavagem de dinheiro, fornecer informações para investigações de órgãos de segurança pública, e 
permitir a supervisão reguladora. Os fundadores da CipherTrace se dedicam a proteger a 
privacidade do consumidor e combater atividades financeiras ilegais. Um profundo conhecimento em 
segurança cibernética, crimes eletrônicos, pagamentos, atividades bancárias e encriptação, e 
moedas virtuais são a base dos produtos que a CipherTrace oferece. Para saber mais, visite 
www.CipherTrace.com ou siga-nos no Twitter @CipherTrace.

Sobre a IOV Labs

A IOV Labs desenvolve as tecnologias blockchain necessárias para um novo ecossistema financeiro 
global, que promova inclusão, transparência e confiança em todo o mundo. Atualmente, a 
organização desenvolve as plataformas RSK Smart Contract Network, RSK Infrastructure Framework 
(RIF) e Taringa!.

A RSK Network é uma das plataformas de smart contract mais seguras do mundo, projetada para 
alavancar o incomparável poder de hash do Bitcoin enquanto amplia seus recursos. O RSK 
Infrastructure Framework (RIF) é um conjunto de protocolos de infraestrutura abertos e 
descentralizados, que permitem um desenvolvimento mais rápido, mais fácil e expansível de 
aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente unificado. Taringa é a maior rede social de língua 
espanhola da América Latina, com 30 milhões de usuários e 1.000 comunidades online ativas.

https://www.iovlabs.org/about_us.html
https://www.iovlabs.org/platforms.html#rsk_platform
https://ciphertrace.com/
https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/

