Persbericht

Trust1Team en Connective bundelen krachten om het gebruik van
digitale identiteit en elektronische handtekeningen wereldwijd te
stimuleren
Antwerpen, 29 april 2019 - Connective, toonaangevend op het gebied van digitaal
transactiebeheer, en technologiespecialist Trust1Team (T1T) kondigden vandaag een
strategisch partnerschap aan. Hiermee wil Connective in Europa en wereldwijd sneller groeien
op de markt van digitale identiteit en elektronische handtekeningen.
In een groeiende digitale wereld vertrouwen overheden, bedrijven en particulieren steeds meer
op digitale identificatie om wereldwijd hoogwaardige digitale diensten te kunnen aanbieden en
allerlei documenten elektronisch te laten ondertekenen.
Zo biedt Connective innovatieve digitale oplossingen aan die vooral gericht zijn op de WestEuropese markt en doet het momenteel grote investeringen om uit te groeien tot een
wereldspeler. In het licht van deze internationale expansie en ter ondersteuning van bedrijven
die over de grenzen heen handelen is de harmonisatie van de identiteitssystemen binnen de EU,
maar ook daarbuiten een noodzaak geworden. Connective wil hier het voortouw nemen door
een identiteitshub te creëren inclusief alle beschikbare identiteiten afkomstig van overheden en
privé-initiatieven zoals itsme® (BE) of iDIN (NL) die stevige garanties kan bieden op het vlak
van identiteit. Dankzij haar partnerschap met T1T kan Connective dit groeiplan en het
uitbreiden van haar dienstverlening over heel Europa (eIDAS) en zelfs wereldwijd versnellen.
Met deze upgrades op het gebied van elektronische identificatie en handtekeningen zal
Connective om het even welke organisatie of overheid de mogelijkheid kunnen bieden om
klanten en burgers over de hele wereld veilig en intuïtief te onboarden en van dienst te kunnen
zijn.

Filip Verreth, Chief Product Officer van Connective, legt uit waarom zij voor Trust1Team kozen:
”De enorme ervaring en gevestigde reputatie van T1T in de sector van digitale identificatie maakt
hen tot de perfecte partner voor onze internationale expansiestrategie. T1T heeft een fantastisch
product en innovatieve technologie die wij graag opnemen in ons Europese en mondiale aanbod.
Haar digitale technologie laat ons toe nationale eID's, naast lokale en zakelijke identiteiten te
ondersteunen. Dankzij de modulaire configuratie kunnen we snel uitbreiden naar andere landen.”
Michallis Pashidis, CEO van Trust1Team beaamt:
“Connective en Trust1Team hebben dezelfde visie op de toekomst van digitale identiteit. We grijpen
enthousiast de kans aan om samen onze internationale expansie te versnellen en een wereldleider in
online authenticatie, identificatie, verificatie en elektronische handtekeningen te worden.”
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Over Trust1Team
Trust1Team, opgericht in 2014, biedt makkelijke oplossingen aan om de processen van
overheden, bedrijven en andere organisaties te digitaliseren op een veilige en vertrouwde
manier. Ze creëerden de perfect veilige en conforme omgeving om zonder zorgen mensen te
authentiseren en documenten te archiveren volgens de belangrijkste standaarden en
regelgevingen. Ga voor meer informatie naar www.trust1team.com
Over Connective
Connective werd opgericht in 2014 en heeft zich snel ontpopt tot een referentie op het vlak van
Digital Transaction Management (met een combinatie van diensten op het gebied van digitale
identiteit, smart documents en digitale handtekeningen). Dit groeibedrijf biedt oplossingen om
documentgerichte processen te digitaliseren en documenten eenvoudig digitaal te
ondertekenen. Bedrijven zoals BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®),
Nuon, Talentsoft, Toyota, Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen en vele
anderen geloven stellig in de oplossing van Connective. Het bedrijf heeft meer dan vijftig
werknemers in dienst en is gevestigd in Antwerpen. Bovendien heeft het filialen in Amsterdam
(NL) en Parijs (FR). Ga voor meer informatie naar www.connective.eu

