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Cecurity.com lanceert een belangrijke nieuwe versie van de elektronische
kluis die conform is aan de allernieuwste technologie

Cecurity.com kondigt na inspanningen van enkele jaren de lancering aan van een nieuwe
versie van de elektronische kluis (CFEC V5). Deze versie voldoet aan de specificaties voor
de toekomstige certificering van het Franse nationale agentschap voor de beveiliging van
informatiesystemen (ANSSI).
Cecurity.com houdt met deze nieuwe versie rekening met de allernieuwste technologieën en
garandeert het hoogste conformiteitsniveau met de wettelijke vereisten dankzij een software die
is aangepast aan de toekomstige ANSSI-certificering van digitale kluizen.
Een nog krachtigere V5 met een gloednieuwe interface:
V5 is nu compatibel met gekwalificeerde HSM's (Hardware Security Modules) om nog meer
veiligheid te bieden. Bovendien maakt de implementatie van nieuwe REST API's een nog
eenvoudigere
en
snellere
integratie
met
de
verschillende
onderdelen
van
bedrijfsinformatiesystemen mogelijk.
Ten slotte biedt de nieuwe versie van de CFEC V5 ook een meer gebruiksvriendelijke interface
met vereenvoudigde navigatie, toegespitst op de nieuwe normen.
De interface is ontworpen om zowel op een computer als op een mobiele telefoon of een tablet te
worden gebruikt en zorgt zo voor een vloeiende en homogene gebruikerservaring.
Over de Cecurity.com-Groep
Cecurity.com Group werd opgericht in 2001 en is een toonaangevende uitgever van Software As A Service
(SaaS)-oplossingen die digitale en/of papieren documentstromen veilig verwerken en hun conformiteit
garanderen door middel van bewijskrachtige archivering.
Cecurity.com is de toonaangevende uitgever van digitale kluisoplossingen in Frankrijk en een belangrijke speler
op het gebied van dematerialisatie en elektronische archivering in Europa.
Zij heeft meer dan 200 klanten: banken, grote ondernemingen, Kmo’s en gereglementeerde beroepen.
Dankzij zijn deskundigheid op het gebied van conformiteit wordt Cecurity.com erkend als een betrouwbare
derde partij. Zijn software en diensten genieten certificeringen en labels van hoog niveau:
•
•
•
•
•
•

NF 461 Tiers-archivaris certificering van AFNOR Certificering
Goedkeuring van de Franse interministeriële archiefdienst voor de bewaring van lopende en
tussentijdse openbare archieven op digitale dragers
NF Certificering voor digitaal veilige componentensoftware van AFNOR Certificering
Beveiligingscertificering van het eerste niveau (CSPN) van het Franse nationale agentschap voor de
beveiliging van informatiesystemen (ANSSI)
Elektronisch veilig keurmerk van de Federatie van digitale vertrouwde derde partijen (FNTC):
Frankrijk Cyberveiligheidslabel

Cecurity.com is een dochteronderneming van de ISAGRI-groep, de Europese leider op het gebied van
informatica voor de land- en wijnbouw en de accountancy.
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