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Cecurity.com kiest voor de Trusted Cloud van Orange Business Services 
 

 Cecurity.com host zijn elektronische archiverings- en 
dematerialisatieoplossingen op Flexible Engine, de wereldwijde public cloud-
oplossing van Orange Business Services 

 
 De keuze van een betrouwbare oplossing die profiteert van de verbeterde 

beveiligingsgaranties van Orange, flexibel en schaalbaar en open voor de 
internationale markten 
 

Cecurity.com, Europa’s toonaangevende leverancier van digitale kluizen, kondigde vandaag 
de ondertekening aan van een contract voor het hosten van zijn dematerialisatie- en 
elektronische archiveringsoplossingen op Flexible Engine, de betrouwbare publieke cloud 
van Orange Business Services. Cecurity.com heeft gekozen voor de oplossing van 
Infrastructure as a Service (IaaS)   van Orange Business Services, vanwege garanties op het 
gebied van gegevensbescherming en innovatie en de mogelijkheid om haar kritieke 
gegevens in meerdere beschikbaarheidszones reduntant te maken.   
 
Cecurity.com is een belangrijke speler op het gebied van digitale dematerialisatie en 
archivering in Europa en beheert meer dan 10 miljoen digitale kluizen die zijn ontworpen om 
in alle veiligheid loonfiches en facturen te bewaren. Tot de klanten van Cecurity.com behoren 
toonaangevende bedrijven in de bancaire sector, de digitale sector en de gereglementeerde 
beroepen. 
 
Om de hoogste garanties te bieden op het gebied van traceerbaarheid en 
gegevensintegriteit, heeft Cecurity.com ervoor gekozen om zijn oplossingen te hosten via 
een contract onder Frans recht om zijn gebruikers te beschermen tegen niet-Europese 
wetgeving en te genieten van de expertise van Orange Business Services op het gebied van 
gegevens- en de cyberbeveiligingsdiensten. 
 
De oplossing evolueert en bevat regelmatig nieuwe functies die het gebruik van de nieuwste 
innovaties in Big Data en Kunstmatige Intelligentie vereenvoudigen en zal Cecurity.com in 
staat stellen om nieuwe diensten aan haar klanten aan te bieden.   
 
Met een aanwezigheid in de Benelux en de implementatie van haar oplossingen in 27 
landen, kan Cecurity.com zijn internationale groei stimuleren dankzij de schaalbaarheid van 
zijn Flexible Engine van Orange Business Services die wereldwijde diensten levert.  Orange 
Business Services teams beheren Flexible Engine in drie regio's: Parijs, Amsterdam en 
Atlanta. 
 
«Als betrouwbare derde partij hecht Cecurity.com bijzonder veel belang aan de uitdagingen 
van digitale soevereiniteit en de certificeringen voor gegevensbescherming en-beveiliging 
van haar partners", aldus Alain Borghesi, CEO van Cecurity.com.  "De Trusted Cloud van 
Orange Business Services voldoet volledig aan deze verwachtingen ». 
 



 

 
 
«Voor Orange Business Services moeten vertrouwde cloudoplossingen innovatie bevorderen 
en tegelijkertijd zorgen voor een gecontroleerde uitwisseling van informatie.  Met ons Flexible 
Engine-aanbod heeft Cecurity.com volledige controle over zijn gegevens, evenals de 
sterkste garanties met betrekking tot de middelen van Orange die deze cloudservices 
implementeren, exploiteren, beveiligen 
en de robuust- en schaalbaarheid garanderen. Gedurende elke fase van hun transformaties 
wordt deze begeleid en ondersteund » voegt Cédric Prévost, Director of Cloud Solutions of 
TrustbinnenOrangeServices, toe.  
 
Over Orange Business Services 
Orange Business Services is een digitale dienstverlener ontstaan uit het netwerk en de entiteit van Orange die zich toelegt op 
bedrijven over de hele wereld. Het verbindt, beschermt en innoveert voor duurzame bedrijfsgroei. Dankzij zijn expertise als 
operator en service integrator in elke fase van de digitale waardeketen, brengt Orange Business Services alle knowhow samen 
om bedrijven te ondersteunen, met name op het gebied van SDN-netwerken, multi-clouddiensten, data en AI, intelligente 
mobiliteitsdiensten en cyberbeveiliging. Het ondersteunt bedrijven in elke fase van hun dataontwikkeling: verzamelen, transport, 
opslag en verwerking, analyse en delen. Aangezien innovatie essentieel is voor bedrijven, plaatst Orange Business Services 
haar klanten in het hart van een open samenwerkingsecosysteem bestaande uit 27.000 medewerkers, de teams en expertise 
van de Orange Group, haar technologie- en zakelijke partners en een zorgvuldig geselecteerde pool van start-ups. Meer dan 2 
miljoen professionals, bedrijven en gemeenschappen in Frankrijk en 3.000 multinationals vertrouwen op Orange Business 
Services. 
 
Over de groupe Cecurity.Com 

Cecurity.com (Mnemo: MLCEC) is een uitgever van software 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 en die het behoud van gegevens garanderen: CNIL Label    
AFNOR-certificering - NF-software   | ANSSI - CSPN    FNTC - CFE-label   |  Label Frankrijk Cybersecurity |  Accreditatie 
Archives de France (SIAF) 
 
Perscontacten  
Carine Currit-Nikaes, carine.currit-nikaes@bcw-global.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
http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/coffre-fort-de-jeux-en-ligne-version-2-0/
https://fntc-numerique.com/fr/a-propos/les-labels.html#labellises
https://www.francecybersecurity.fr/catalogue/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391642?r=a2rvK00l7U
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391642?r=a2rvK00l7U
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391642?r=a2rvK00l7U
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