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Partnerschap met Connective voor een snellere overstap naar digitaal boekhouden
Isabel Group kondigt vandaag op Forum for the Future SignHere aan, een nieuwe oplossing voor digitale handtekeningen.
Forum for the Future is het grootste congres en de belangrijkste beurs voor boekhouders en inancië le beroepen in België .
Het ideale publiek dus voor de oplossing die de handtekeningenstroom tussen boekhoudkantoren en hun klanten in
België digitaliseert. SignHere werd samen met Connective ontwikkeld, een belangrijke ontwikkelaar van
identi icatiemethodes en oplossingen voor digitale handtekeningen.
Met SignHere kunnen boekhouders op een eenvoudige en veilige manier alle documenten waarvoor een handtekening
vereist is, digitaal ondertekenen, goedkeuren en verspreiden. Deze oplossing rekent voorgoed af met de eindeloze en vaak
stresserende last minute jacht op de nodige handtekeningen. Dankzij SignHere besparen alle partijen kostbare tijd en
kunnen ze genieten van een meer kwalitatieve samenwerking.
Documenten die standaard meerdere handtekeningen vereisen zijn bijvoorbeeld mandaten,
aandeelhoudersovereenkomsten, jaarverslagen en notulen van jaarvergaderingen. Hoewel SignHere speci iek werd
ontwikkeld met boekhouders en iduciaires in het achterhoofd, is deze oplossing handig voor om het even welke
organisatie die grote volumes administratie moet verwerken. Daarom zullen Isabel Group en Connective het product later
ook lanceren op andere verticale markten zoals verzekeringen, reisorganisaties, de juridische markt en Human Resources.
Met SignHere kan je documenten digitaal ondertekenen via e-mail, sms, Belgische eID-kaart (.beID) en Itsme®. De
oplossing werkt op basis van Connective-technologie en wordt op de markt gebracht door CodaBox, een
dochteronderneming van Isabel Group.
Nicolas Métivier, CEO van Connective, zegt: “We ademen digitale transformatie bij Connective. De samenwerking met
Isabel Group zal een versnelling naar een volwaardige digitale boekhouding mogelijk maken. Dankzij SignHere wordt het
traditionele proces van printen, scannen en e-mailen van documenten om handtekeningen te verzamelen overbodig.
Digitale boekhouding wordt realiteit voor elke inancië le professional en elk boekhoudkantoor in België .”
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Jean de Crane, CEO, Isabel Group, vult aan: “Dankzij deze technologie zullen onze boekhouders hun manier van werken
grondig kunnen vereenvoudigen. We willen met Isabel Group de beste technologieë n bundelen binnen een geı̈ntegreerd
ecosysteem zodat onze klanten hun dagelijkse taken op een simpele en gestroomlijnde manier kunnen uitvoeren.”
Begin 2019 kunnen boekhoudkantoren en inancië le beroepen de oplossing gebruiken.
Over Connective
Connective NV, opgericht in 2014, is uitgegroeid als een referentie op vlak van Digital Transaction Management. De scaleup biedt oplossingen aan om processen rond documenten en het tekenen ervan op een eenvoudige manier te digitaliseren.
Bedrijven zoals BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Delta Lloyd Life, Crelan, Nuon, Bank J. Van Breda & C°, Talentsoft,
Van Lanschot Bankiers, Record Bank, Keytrade Bank, DELA, Bové mij, Bank Delen en vele andere gebruiken reeds
Connective-oplossingen. Het bedrijf telt 50 medewerkers. De hoofdzetel is in Antwerpen en er zijn afdelingen in
Amsterdam en Parijs. Meer informatie vind je op www.connective.eu
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Isabel Group is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste Fintech-onderneming van België. We digitaliseren de
inanciële toeleveringsketen van onze professionele gebruikers en vormen een betrouwbare koppeling tussen de
bedrijfswereld, banken en leveranciers. Isabel Group verstrekt een aantal oplossingen en diensten die de overgang naar
digitale inancië n mogelijk maken en staat bekend als een betrouwbare partner voor:
Multibanking via het Isabel6-platform
Uitwisseling van inancië le en transactionele documenten via Zoomit en CodaBox
Open Banking via de Ibanity API-store
Corporate identity en beveiligingsoplossingen
Met meer dan 280 deskundigen en een intensieve focus op de bedrijfswereld heeft Isabel Group in 2017 een omzet van 65,4
miljoen euro behaald. De onderneming is gevestigd in het centrum van Brussel.
Meer informatie vindt u op www.isabelgroup.eu
www.isabelgroup.eu
02 545 17 11
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