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Internationale expansie van Connective krijgt boost met opening
nieuw kantoor in Frankrijk
Antwerpen [23 mei 2017] – Connective, een innovatief softwarebedrijf dat onder meer
digitale identificatie en digitale handtekeningen mogelijk maakt binnen de financiële,
verzekerings-en overheidssector, opende recent een nieuw kantoor in Frankrijk.
De markt van Digital Transaction Management (DTM) oplossingen en specifiek deze voor
elektronische handtekeningen en identiteiten kent een enorme vooruitgang. Dit is voornamelijk te
danken aan de inwerkingtreding van de eIDAS-Verordening (EU-910/2014 - Verordening
elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten). En dat voelt Connective ook. Voor de Belgische
FinTech scale-up en aanbieder van oplossingen die toelaten om op een intuïtieve en veilige manier de
digitale identiteit te capteren, elektronische documenten te creëren, te delen en digitaal te
ondertekenen met behulp van onder meer de Belgische eID, was het openen van een nieuw
kantoor in Frankrijk daarom een logische stap.
Vorig jaar haalde Connective nog 4.5 miljoen euro op om haar mondiale ambitie waar te maken. De
opening van het kantoor is met andere woorden een eerste mijlpaal in de internationale expansie naar
Zuid-Europa, Midden-Oosten en Afrika.
Het stijgende gebruik van allerhande digitale contracten, facturen en rapporten samen met de
gemeenschappelijke aanvaarding van elektronische handtekeningen toont aan dat digitale
transformatie in een stroomversnelling komt in Frankrijk. “De beslissing om het kantoor in Frankrijk te
openen is een antwoord op de vraag van de Franse markt naar een betrouwbare, lokale en erkende
Europese partner die hen bijstaat in het digitaliseren van hun document- en identiteits-gedreven
transacties – van digitale identificatie tot het aanmaken van elektronische documenten en het
uiteindelijk plaatsen van elektronische handtekeningen door de gewenste personen in de correcte
volgorde. Dit alles met behulp van snelle, operationele en vooral uiterst intuïtieve oplossingen”,
benadrukt Nicolas Métivier, Directeur van Connective SEMEA.
De sterkte van Connective Frankrijk is dat het een van de enige Europese spelers is dat op een snelle
en gebruiksvriendelijke manier zowel geavanceerde als gekwalificeerde handtekeningen kan
integreren in bestaande processen, die volledig in lijn zijn met de eIDAS-Verordening. Met haar
mobiele, flexibele en veilige oplossingen verzekert Connective haar klanten van een gestroomlijnde
digitalisering met als doelstelling de gebruikservaring en het engagement sterk te verhogen terwijl de
kosten blijvend dalen.
Met de opening van het kantoor in Frankrijk, naast de bestaande kantoren in België en Nederland,
versterkt Connective bovendien haar ‘glocal’-strategie. “Europa is een belangrijke economische regio
voor Connective. Ons doel is om relevante oplossingen aan te bieden die afgestemd zijn op de
specifieke business noden en lokale wetgevingen,” verklaart Nicolas Métivier.

Over Connective
Connective NV (opgericht in 2014) is een softwarebedrijf dat Digital Transaction Management binnen de financiële, verzekerings-en
overheidssector mogelijk maakt. De fintech scale-up biedt oplossingen om intelligente contracten (smart contracts) op een veilige
en gebruiksvriendelijke wijze te genereren, digitaal te ondertekenen en uit te wisselen. Zo beantwoordt het aan de toenemende
vraag om document gedreven processen te digitaliseren en documenten op een éénvoudige manier digitaal te ondertekenen door
verschillende stakeholders. Referenties zoals Bank J. Van Breda & C°, ING Bank België, DELA Verzekeringen BNP Paribas Groep,
Keytrade Bank, Delta Lloyd Life, Crelan, Record Bank, Twikey en anderen werken vandaag al met de oplossingen van Connective om

hun digitale ambities te verwezenlijken. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel in Antwerpen, een vestiging in Den Haag (NL) en heeft 30
werknemers in dienst. Onlangs haalde Connective 4.5 miljoen euro kapitaal op wat een uitbreiding in het buitenland moet
versnellen. Meer informatie op www.connective.eu
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