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BakerBlock0 sluit zich aan bij Tezos Ecosysteem als eerste
Belgische Corporate Baker

Bruxelles, 21 September, 2021 - Vandaag heeft Block0, een toonaangevend blockchain
advies- en ontwikkelingsbedrijf, aangekondigd dat het zijn betrokkenheid binnen het
ecosysteem versterkt en een corporate baker wordt op Tezos. Door hun nieuwe positie als
baker zal Block0 nu transacties (blokken) valideren en toevoegen aan de Tezos blockchain.

Block0 is een van de eerste bedrijven in Wallonië die zich toeleggen op blockchain
technologie en sinds 2017 actief zijn op de markt. Met actieve klanten binnen de sectoren
energie, agri-food, logistiek en softwareontwikkeling, heeft het bedrijf gedecentraliseerde
oplossingen geleverd, om ze toe te passen op traceerbaarheid, logistiek en identificatie van
dingen en mensen. Block0 heeft verschillende industriële toepassingen gebouwd die
inspelen op de behoefte aan veilige en transparante traceerbaarheid in toeleveringsketens.

Vandaag bundelt Block0 zijn krachten met het Tezos netwerk, omdat het een enorme
adoptie en interesse krijgt van klanten die op zoek zijn naar het verwerken van grote
hoeveelheden informatie met de snelheid, energie-efficiëntie en lage kosten, en de veiligheid
van een evolutieve blockchain.

Tezos is een van de oorspronkelijke Proof-of-Stake layer one blockchain-netwerken. Het
Tezos ecosysteem is gebouwd op lage gaskosten, cross-chain nut, yield farming protocollen,
efficiënte DEXs, bruisende NFT platformen, en meer. Met meer dan 3,2 miljoen contract
calls in augustus, is Tezos een van de snelst groeiende blockchain ecosystemen. Op Tezos
zijn ontwikkelaars in staat om gemakkelijk krachtige gedecentraliseerde applicaties en
producten te bouwen. Projecten en merken zoals Red Bull Racing Honda, McLaren Racing,
OneOf, Ubisoft, Interpop, Hic-Et-Nunc, en meer hebben ervoor gekozen om te bouwen op
de Tezos blockchain.

Upgrades op Tezos worden mogelijk gemaakt door de bewezen on-chain governance waar
continue verbeteringen worden voorgesteld door deelnemers op het netwerk, waarover
wordt gestemd, die worden aangenomen en geïmplementeerd zonder de noodzaak om te
vertrouwen op hard forks. Dit upgrade-mechanisme minimaliseert verstoringen en biedt
tegelijkertijd regelmatige upgrades en verbeterde functionaliteit na verloop van tijd. Tot nu
toe heeft Tezos zeven netwerkupgrades ondergaan die de gaskosten met 70% hebben
verminderd, de tokenstandaarden hebben verbeterd, de transactiesnelheid hebben
verhoogd, en nog veel meer.



Sebastien Pirlet, vertegenwoordiger van Block0, voegde hieraan toe: "Met Tezos
richten we ons nu op grote zakelijke spelers met een bewezen staat van dienst en een
betrouwbaar blockchain-ecosysteem. Het is de sleutel tot het inzetten van deze technologie
in België."

Alexia Martinel, Adoption Manager in België bij Nomadic Labs, merkt op: "We zijn
bijzonder verheugd om de eerste Belgische corporate baker te verwelkomen in het
Tezos-ecosysteem; en zo de weg vrij te maken voor een groeiend engagement van de
institutionele spelers in het land."

Over Block0
Block0, opgericht in 2017, was het eerste Waalse softwarebedrijf dat zich volledig toelegde op
blockchain en gedecentraliseerde oplossingen. Zijn belangrijkste klanten zijn spelers binnen de
sectoren energie, agrovoeding, logistiek en softwareontwikkeling, voor wie het traceerbaarheidstools
voor documenten en identiteitsgerelateerde systemen ontwikkelt. Block0 is ook zeer actief in
onderzoek en ontwikkeling, met terugkerende steun van de Europese Unie via verschillende
Europese subsidies en prijzen voor de kwaliteit van zijn ontwikkelingen en zijn innovatie op het gebied
van traceerbaarheid ondersteund door IoT en blockchain, en documentlevering door delegatie. Het
bedrijf werkt momenteel aan een nieuwe toepassing, die traceerbaarheid en sociale communicatie
combineert voor kleine en grote detailhandelaars. Dit nieuwe product wordt 'ShoppEx' genoemd, voor
Shopping Experience. Voor meer informatie bezoek: www.block0.io

Over Nomadic Labs
Nomadic Labs is een van de grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentra binnen het
Tezos-ecosysteem. Het is gevestigd in Parijs en verenigt meer dan 50 technische onderzoekers die
werken aan de ontwikkeling en evolutie van het Tezos-protocol. Nomadic Labs helpt bedrijven en
instellingen om de Tezos Blockchain te gebruiken voor zakelijke doeleinden, en biedt technische
ondersteuning in Frankrijk, Luxemburg en België. Kom meer te weten over Nomadic Labs op
https://www.nomadic-labs.com en volg ons op Twitter @LabosNomades.

Over Tezos
Tezos is slim geld en herdefinieert wat het betekent om waarde te bezitten en uit te wisselen in een
digitaal verbonden wereld. Een zelf-upgradable blockchain met een bewezen staat van dienst, Tezos
neemt naadloos de innovaties van morgen over zonder het netwerk van vandaag te verstoren. Voor
meer informatie, bezoek Tezos.com.
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