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Cecurity.com lanceert publieke API's voor het SaaS-platform voor 
archivering van zakelijke documenten 

Cecurity.com biedt een API-systeem (Application Programming Interface) voor 

zijn partners, gebruikers en integratoren, om een naadloze gebruikerservaring 

te bieden. 

Wat is een API ? 

Een API (Application Programming Interface) is een verbinding tussen verschillende systemen die 
de uitwisseling van gegevens of diensten mogelijk maakt. Het biedt gemakkelijk toegang tot de 
diensten van een toepassing via een reeks functies. Het is nu een communicatiestandaard die 
geleidelijk andere protocollen voor bestands- en gegevensuitwisseling vervangt, zoals de 
import/export van bestanden via (S)FTP. 

Wat zijn de voordelen voor software-gebruikers en -integratoren? 

Het SaaS-platform Cecurity.com omvat momenteel twee business aanbiedingen, ePay voor de 
digitalisering van loonfiches en eInvoice voor de digitalisering van uitgaande facturen. De 
beschikbaarheid van de API's van het Cecurity.com SaaS-platform laat softwarepartners en 
integratoren toe om rechtstreeks te interfacen met de oplossing om de automatisering te 
vergemakkelijken en om de functionaliteiten van het platform eenvoudig te integreren in hun 
eigen dienst of toepassing. 

Met de eerste 59 functies van het API-systeem kunnen de partners van Cecurity.com hun klanten 
nu een eengemaakte gebruikerservaring aanbieden die hen toegang geeft tot de door het SaaS-
platform aangeboden functies zonder dat ze hun gewoonten moeten veranderen.   

Met dit openbare API-systeem bevestigt Cecurity.com zijn leidende positie als leverancier van 
SaaS-software en -oplossingen voor digitaal vertrouwen. 

Over de groep 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.  
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