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A IOV Labs Lança o RIF Lumino
Network Light Client para
Habilitar o Bitcoin DeFi em
Dispositivos Móveis

Gibraltar - 13 de maio de 2020

Hoje, a IOV Labs anunciou o lançamento de seu Light Client 
para a RIF Lumino Payments Network , uma solução de terceira 
camada para a escalabilidade de Bitcoin. A RIF Lumino Pay-
ments Network habilita os recursos de pagamento fora da 
cadeia para qualquer token atual ou futuro compatível com 
ERC20 implantado nas redes blockchain RSK e RIF. 

O RIF Lumino Light Client permite que os desenvolvedores inte-
grem a segurança distribuída do blockchain sem precisar exe-
cutar um nó completo. Basta uma conexão à Internet e um 
dispositivo móvel para os dApps integrados ao cliente. O RIF 
Lumino permite canais de pagamento bidirecionais, com 
capacidade de processamento de rede de 100 transações por 
segundo e capacidade de escalar de até 20.000TPS. 

O anúncio ocorre logo após o lançamento do RIF Dollar stable-
coin. Atrelado ao dólar e garantido pelo RIF token, o RIF Dollar 
pode estar diretamente no ambiente do RIF on Chain usando 
RIF Tokens, sem a necessidade de uma posição de dívida 
garantida. Os usuários têm controle total sobre seus RIF Dollars 
e podem transferi-los e armazená-los livremente em uma 
carteira de hardware compatível. A integração do RIF Dollar 
está agora disponível no RIF Lumino e em seu Light Client.  

Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO da IOV Labs, comentou: “Desen-
volver um sistema financeiro verdadeiramente inclusivo é uma 
força motriz por trás do nosso trabalho na IOV Labs. O RIF 
Lumino Light Client concederá a milhões de usuários móveis não 
bancários acesso a transações de micropagamentos em alta 
velocidade e custo quase zero, apoiadas pela segurança 

O Light Client permite a integração de pagamentos móveis com todos os tokens e stablecoins compatíveis
com ERC20 disponíveis nos ecossistemas RIF, RSK e Money on Chain DeFi. 

https://github.com/rsksmart/lumino-light-client-sdk
https://www.coindesk.com/rif-launches-layer-3-network-to-scale-bitcoin-based-smart-contracts-tokens
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-smart-contract-solution-rsk-sees-new-stablecoin-and-leveraged-token
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-smart-contract-solution-rsk-sees-new-stablecoin-and-leveraged-token
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incomparável do Bitcoin. Dada a combinação de pressão finan-
ceira e exclusão dos não bancários provocadas por esta pan-
demia e a crescente acessibilidade dos aplicativos DeFi, esper-
amos assistir a um novo nível de adoção de criptomoeda em um 
futuro próximo.” 

Ale Narancio, Chefe do RIF Payments, expressou: “Já estamos 
trabalhando com várias carteiras para integrar o RIF Lumino 
Light client. Nosso objetivo é tornar o RIF Lumino compatível 
com a Lightning Network e outras redes fora da cadeia para 
aprimorar a interoperabilidade e a experiência do usuário”.

O RIF Lumino Light Client pode ser acessado, gratuitamente e 
via código aberto, através do RSK Developer Portal. 

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,RIF e Taringa! .

A RSK Network é uma das plataformas de contrato inteligente mais seguras do mundo, projetada 
para alavancar o incomparável poder de hash do Bitcoin enquanto amplia seus recursos. O conjunto 
de protocolos de infraestrutura abertos e descentralizados da RIF permite o desenvolvimento mais 
rápido, fácil e escalável 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://developers.rsk.co/rif/lumino/light-client/use/
https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/



