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Cecurity.com ontvangt  CSPN-certificering van ANSSI voor zijn digitale 

 kluis  ”Coffre-fort des Jeux en Ligne (CFJL)  versie 3.0” 

 
 

Cecurity.com,  toonaangever van digitale kluizen in Frankrijk, kondigt vandaag 
aan dat het de First Level Security Certification (CSPN) heeft verkregen voor 

zijn digitale kluis ”Coffre-fort des Jeux en Ligne (CFJL)  versie 3.0“ 

 
 

Dit certificaat wordt afgegeven door het Franse Nationaal Agentschap voor de Veiligheid 
van Informatiesystemen (ANSSI), een orgaan dat rapporteert aan de Secretaris-Generaal 

voor Defensie en Nationale Veiligheid. Het betreft de productcategorie "Veilige opslag". 

Cecurity.com  bevestigt hiermee nogmaals de betrouwbaarheid van zijn oplossingen, dit 

door reeds voor een derde keer gecertificeerd te worden sinds 2010. 

De vernieuwing van de CSPN-certificering bewijst dat de software voldoet aan de eisen die 

in de beveiligingsdoelstelling zijn gespecificeerd en dit op het gebied van encryptie, 

verzegeling  en elektronische handtekening van gearchiveerde digitale gebeurtenissen. 
Deze evaluatie werd dan ook geleid door Oppida. De certificering heeft bovendien ook 

betrekking op gebruikersauthenticatie, tijdsvermelding en bescherming van 

cryptografische sleutels. 

Voor Alain Borghesi, CEO van Cecurity.com: "deze nieuwe certificering bevestigt onze 
deskundige status bij onze klanten en biedt erkende speloperators gemoedsrust met een 

beveiligde digitale kluis die voldoet aan de eisen van de Franse Nationale Kansspelautoriteit 

(ANJ voorheen ARJEL)". 

 

Over de Cecurity.com Groep 
 
Cecurity.com (Mnemo: MLCEC) is een uitgever van software en oplossingen in SaaS-modus om het digitale 

vertrouwen te behouden. De Frans-Belgische groep Cecurity.com is een historische speler op de markt van 

digitale kluizen en elektronische archiveringssystemen met bewijskracht. Cecurity.com biedt een SaaS-platform 

van oplossingen om digitale gegevens- en documentstromen veilig te verwerken door ze te archiveren om de 

naleving ervan te garanderen. De expertise van de groep onderscheidt zich door zijn certificeringen en labels die 

tot op heden ongeëvenaard zijn : Label CNIL  |  AFNOR Certification - NF Logiciel  | ANSSI – CSPN  |  FNTC – Label CFE  |  

Label France Cybersecurity 
 

Perscontact Cecurity.com 

Estelle Renault : 01 56 43 16 25 - estelle.renault@cecurity.com 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000032934229&fastReqId=1411597595&fastPos=1
https://certificates.infocert.org/certificates/CERTIF-13-303-R6.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/cfjl-version-3-0/
https://fntc-numerique.com/fr/a-propos/les-labels.html#labellises
https://www.francecybersecurity.fr/catalogue/
mailto:estelle.renault@cecurity.com

