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7bulls.com en Connective slaan de handen in elkaar om
het gebruik van digitale handtekeningen in Centraal- en
Oost-Europa te stimuleren
Antwerpen, 7 februari 2019 - Connective, expert in oplossingen voor digitale handtekeningen,
gaat vanaf 2019 samenwerken met softwarebedrijf 7bulls.com. Deze strategische
samenwerking is tweeledig. Enerzijds zal 7bulls.com de oplossing voor elektronische
handtekeningen van Connective verdelen in Centraal- en Oost-Europa én anderzijds staan zij in
voor de verdere ontwikkeling van de oplossing specifiek voor deze markten.

Distributie in Oost-Europa
Het bedrijf 7bulls.com heeft momenteel twee kantoren in Polen, meer bepaald in Warschau en
Torun. De klantenbasis van 7bulls.com bestaat vandaag de dag voornamelijk uit financiële
instellingen, maar ook fintech-bedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Om beter in te spelen
op de noden van deze klanten en sectoren, was het bedrijf actief op zoek naar een geschikte
tool voor elektronische handtekeningen. Die vonden ze bij Connective. Volgens de
samenwerkingsovereenkomst die ze vervolgens afsloten mag 7bulls.com de oplossing voor
digitale handtekeningen van Connective (eSignatures) gebruiken en op de Centraal- en OostEuropese markt verdelen. Hiervoor zal 7bulls.com eSignatures van Connective integreren in zijn
eigen softwareoplossingen.

Ontwikkeling van digitale handtekeningen voor Centraal- en Oost- Europa
7bulls.com is een ervaren en deskundig softwarebedrijf. Naast de verdeling van de eSignatures
tool bestaat hun doel eruit om de oplossing voor digitale handtekeningen van Connective
verder te ontwikkelen en nieuwe functies toe te voegen op maat van de Centraal- en OostEuropese markt. Door de tool van Connective te integreren in hun eigen software kan het bedrijf
zich ermee vertrouwd maken. 7bulls.com is daardoor ook de ideale partner om deze toepassing
verder te ontwikkelen en aan te passen aan de lokale markt. Tijdens de eerste jaren zal
7bulls.com zich vooral richten op financiële instellingen in Centraal- en Oost-Europa. De

doelstelling op langere termijn is om uit te breiden naar andere veelbelovende sectoren, zoals
telecom en retail. Voor Connective betekent deze samenwerking een nieuwe bron van inspiratie
en ideeën. Zo blijft het bedrijf zijn concurrenten op de markt van software voor digitale
handtekeningen steeds een stapje voor en kan het uitgroeien tot een echte trendsetter in de
sector. Kortom, een win-winsituatie voor alle partijen.

Ambities
Deze samenwerking is een logische stap voor de twee ambitieuze partners.
De afgelopen twee jaar heeft Connective zich vooral op Zuid-Europa gericht. Het bedrijf opende
een kantoor in Frankrijk en sloot onder andere in Italië een overeenkomst met Pirelli. In het
tweede kwartaal van 2019 opent ook in Spanje een kantoor de deuren. Na deze groei in ZuidEuropa was het tijd om ook de Oost-Europese markt te veroveren.
7bulls.com was blij dat ze een betrouwbare oplossing voor digitale handtekeningen gevonden
hadden om hun klanten uit de financiële sector te ondersteunen. Konrad Wawruch, lid van de
raad van bestuur van 7bulls.com en verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het bedrijf, legt
uit: “7bulls.com gaat voor vernieuwende projecten, zowel nationaal als internationaal. Lange tijd was
handenarbeid goedkoper in Polen, waardoor er weinig nood aan innovatie was. Nu dit stilaan
verandert, is voor ons het geschikte moment aangebroken om slimme digitale oplossingen te bieden
aan onze klanten.”

Vertrouwen
Beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Nicolas Metivier, CEO van
Connective, en Konrad Wawruch werkten namelijk al eens samen aan een ander geslaagd
project. Nicolas Metivier: “Deze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Dat is cruciaal voor een
succesvolle relatie.”

Over Connective
Connective NV werd opgericht in 2014 en heeft zich snel ontpopt tot een referentie op het vlak
van Digital Transaction Management. Dit groeibedrijf biedt oplossingen om documentgerichte
processen te digitaliseren en documenten eenvoudig digitaal te ondertekenen. 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, Bovémij, Bank Delen en
vele anderen geloven stellig in de oplossing van Connective. Het bedrijf heeft vijftig
werknemers in dienst en is gevestigd in Antwerpen. Ook in Amsterdam (NL) en Parijs (FR) heeft
het een kantoor. Meer informatie: zie www.connective.eu

Neem voor meer informatie over Connective contact op met Lotte Van Deyck, dienst Marketing, +32
470 93 02 55, lotte.vandeyck@connective.eu

Over 7bulls.com
7bulls.com werd opgericht in 2002 en is een Pools privébedrijf dat software ontwikkelt. Hun
toepassingen worden gebruikt in 33 landen. 7bulls.com biedt essentiële oplossingen voor
bedrijven zoals Conforama France, Toyota Motor Polen, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland,
Standard Bank, ING Bank, Nordea, FIS, Mood, armasuisse W+T, Seachange, Orange, Mirakl, First
Data, CCS, Link4 en anderen. Het bedrijf heeft kantoren in Warschau en Torun (Polen), telt 150
medewerkers en is door de Franse en Poolse overheid officieel erkend als onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum. Daardoor kan 7bulls.com deelnemen aan officiële
belastingvoordeelprogramma’s die de ontwikkeling van hoogstaande technologieën promoten.
Meer informatie: zie www.7bulls.com
Neem voor meer informatie over 7bulls.com contact op met Agata Łomanowska, dienst PR, +48 665
766 314, alomanowska@7bulls.com

