
 

 

 

BC VAULT - nova generacija Crypto Hardware Wallet 
- strojne denarnice za hranjenje kripto valut, 
obljublja enostavnost uporabe, širok nabor dodatnih 
funkcionalnosti, močno zaščito in višjo varnost. 

BC Vault je povsem nova strojna denarnica za hranjenje kripto valut iz podjetja 
REAL security d.o.o., distribucijske in inženirske družbe za informacijsko varnost s 
sedežem v Mariboru, katere namen je ponuditi uporabnikom boljšo uporabniško 
izkušnjo pri trgovanju s kripto valutami, višjo stopnjo varnosti s šifriranjem na 
denarnici, boljšimi možnostmi za varnostno kopiranje s šifriranim izvozom na SD-
kartico, podporo za več kot 2000 hkratnih denarnic in še veliko več. 

Zamisel te nove močnejše strojne kripto denarnice je bila že od samega začetka, da 
bi uporabniku zagotovila zanesljivo, popolnoma funkcionalno in neodvisno napravo, 
ki ne spominja na poceni USB ključ samo z osnovno funkcionalnostjo in z 
nezanesljivim, težko razumljivim uporabniškim vmesnikom. 



 
 
 
Podpora za različne vrste brskalnikov  
 
BC VAULT ne potrebuje točno določenega brskalnika (npr. Google CHROME), da 
deluje kot druge rešitve. Vemo, da so nekateri uporabniki pozorni na varnostne 
posledice njihovega glavnega kripto vmesnika, ki temelji na brskalnikih, zato smo se 
odločili za bolj fleksibilen in neodvisen pristop z namenom podpreti enoten API za 
vse platforme (kot so izmenjave, plačilni procesorji), ki bo olajšal in omogočil 
vključevanje obdelave plačil in preprečevanja goljufij na bolj varen in enostaven 
način kot kdajkoli prej. Podprte so vse novodobne različice široko uporabljenih 
brskalnikov: Firefox 52+, Chrome 50+, Opera 51+, Safari 11+ in IE 11+ . BC VAULT 
omogoča uporabnikom shranjevanje več kot 2000 edinstvenih denarnic, od katerih je 
lahko vsaka šifrirana z različnim geslom.  
 
FeRAM 
 
Ta nam prinaša več prednosti s stališča strojne opreme, večji nadzor nad 
shranjevanjem, bolj zanesljivo delovanje, višjo varnost in nenazadnje tudi zelo dolgo 
življensko dobo izdelka. BC Vault je edinstven v dejstvu, da naprava lahko shranjuje 
podatke skoraj za nedoločen čas. FeRAM zagotavlja shrambo podatkov, brez 
napajanja, za več kot 200 let pri 35° C ali 10 let pri 85° C (čeprav ne priporočamo 
shranjevanja v bližini virov visoke temperature). Takšno hranjenje podatkov 
omogoča dolgoročnejše shranjevanje kot obstoječe tehnologije Flash, trdi diski, 
diskete, magnetni trakovi... BC VAULT uporablja najsodobnejše šifrirne ukrepe za 
zagotavljanje varnosti zasebnih ključev. Ti ključi so šifrirani in shranjeni v FeRAM-u 
zaradi neverjetne vzdržljivosti in zanesljivosti. To pomeni, da lahko če tako želite, 
svoj BC VAULT shranite za več kot 10 let in po tem obdobju (če ne boste imeli 
nobene zunanje škode), bi bili vaši zasebni ključi še vedno uporabni in nedotaknjeni. 
FeRAM je čip s ferroelektričnim naključnim pomnilnikom, ki uporablja feroelektrične 
procese in procesne tehnologije CMOS s silicijevim vratom za oblikovanje 
nestanovitnih spominskih celic. Spominske celice, ki se uporabljajo v FeRAM, se 
lahko uporabijo za 10^13 operacij branje/pisanje na bajt, kar je znatno večje število 
operacij branja in pisanja, kot jih podpira pomnilnik Flash in E2PROM. FeRAM ne 
potrebuje veliko časa za zapisovanje podatkov in je sposoben pisati podatke z 
visoko pasovno širino brez čakanja. Tudi varnostne kopije so zaščitene. Če bi vam 
kdo ukradel varnostne kopije, bi moral poznati PIN kodo ter geslo za namizje, da bi 
jih lahko odklenil. To je v nasprotju z denarnicami, ki uporabljajo deterministične 
algoritme BIP44/38, ki ne morejo šifrirati svojih varnostnih kopij. BC Vault je prva 
komercialno dostopna multi-kripto denarnica, ki ponuja SECURE BACKUP - varno 
shranjevanje. Dodajte k temu šifriranje posamičnih denarnic in lahko ste prepričani, 
da bodo vaše naložbe v kripto valute varne. 
 
 

www.bc-vault.com 
 


