LetterSigner geïntegreerd in Option’s Cloudkey®.
Cloudkey® biedt een beveiligde toegang tot applicaties en data in de cloud. Met LetterSigner is het nu mogelijk om
documenten legaal te valideren en hen te beveiligen met een elektronische handtekening.
HANNOVER, Duitsland, LEUVEN, BOOM, België - 7 maart - LetterGen NV, een toonaangevend software bedrijf
gespecialiseerd in het leveren van oplossingen op het gebied van DOCCM (Document Output for Customer
Communications Management) en electronic signing solutions en Option (EURONEXT: OPTI; OTC: OPNVY),
wereldleider op het gebied van draadloze connectiviteit, beveiliging en ervaring, kondigen een samenwerking aan
om een voet aan de grond te krijgen in de markt van de digitale handtekeningen door de LetterSigner applicatie te
integreren in Cloudkey®. Cloudkey® is een mobiele beveiligingsoplossing die gebruikers een veilige en eenvoudige
toegang biedt tot applicaties en data in de cloud. Deze nieuwe en unieke mobiele oplossing biedt beveiliging van
wereldklasse door VASCO's DIGIPASS authenticatietechnologie, Option’s 3G USB modem en connection
management software (uCAN ® Connect) te combineren met LetterGen’s LetterSigner technologie die toelaat om
documenten legaal te valideren en te beveiligen met een elektronische handtekening.
De bedrijven kondigen de samenwerking aan op de CeBIT 2012, Hannover, Duitsland waar op woensdag 7 maart om
11 A.M. een persconferentie met bijhorende receptie plaatsvindt. Bezoek LetterGen van 6 tot 10 maart op het
paviljoen van Brussels Invest & Export in hal 6 stand D35, waar de gezamenlijke oplossing geshowcased wordt.
Met een beveiligde 3G-connectiviteit, geïntegreerde opslag, en bewezen authenticatie is Cloudkey ® een veelzijdige
en modulaire oplossing die inspeelt op verschillende beveiligingsbehoeften. De oplossing kan gebruikt worden in
standaard professionele omgevingen om toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens of het intranet. Maar Cloudkey®
kan ook gebruikt worden in omgevingen waar gebruikers enkel behoefte hebben aan een eenvoudige en veilige
manier om hun persoonlijke gegevens of applicaties in de cloud te raadplegen. Cloudkey® bevat DIGIPASS for
Mobile, VASCO’s sterke authenticatie oplossing voor mobiele apparaten. Mobiele gebruikers die cloud-applicaties op
een veilige manier wensen te raadplegen kunnen via de USB-sleutel een eenmalig wachtwoord (OTP, one-time
password) genereren.
LetterSigner geeft antwoord op de vraag van de markt naar veilige digitale handtekeningen voor onder andere
verzekeringskantoren, banken, vastgoed, e-government, interim en vele andere sectoren. Om volledig
geautomatiseerde, papierloze processen en volledig beveiligde communicatiekanalen te implementeren, is een
elektronische handtekening een noodzaak. LetterSigner geeft mobiele gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig
documenten te ondertekenen met behulp van een 'klassieke' manuele handtekening of een digitale handtekening.
"Cloudkey ® in combinatie met VASCO's DIGIPASS en LetterSigner resulteert in de meest complete all-round mobiele
beveiligingsoplossing, niet alleen door het aanbieden van een veilige toegang tot data en applicaties in de cloud,
maar ook door gebruikers de mogelijkheid te geven om documenten legaal te valideren en te beveiligen met een
bindende elektronische handtekening ", zegt Luc Vandergoten, Managing Director van LetterGen NV.
Jan Callewaert, CEO van Option NV, verklaart: "Deze samenwerking met LetterGen breidt de mogelijkheden van het
Cloudkey ® platform uit en versterkt het belang en de waarde van mobiele beveiliging en authenticatie. Universele
en vereenvoudigde digitale handtekeningen en verificaties laten zien hoe gecombineerde mobiele
beveiligingstechnologieën legacy-processen kunnen vervangen en daardoor de efficiëntie en het gebruiksgemak
kunnen bevorderen. "

About LetterGen NV
LetterGen is an affiliated company of the Belgian ICT company BTR Services with offices in Boom, Brussels, Hedel
(NL) and Warsaw (PL). The LetterGen software suite delivers solutions in the DOCCM (Document Output for
Customer Communication Management) area to automate your documents and to monitor your corporate identity
and template management. LetterGen allows you to generate both individual and batches of documents on a quick,
efficient and highly qualitative way. The generated documents can be presented in ODT, DOC, PDF, Tiff, JPG, PCL,...
file format and can be automatically distributed by fax, mail or printer. LetterGen is continuously extending and
expanding its software suite. With the LetterSigner application you can now legally validate documents and protect
them with an electronic signature. More at www.lettergen.com

About Option
Option is a global leader in wireless connectivity, security and experience. Option enhances the performance,
functionality and usability of wireless communications through a portfolio of 3G, 4G HSPA/LTE and WLAN
connectivity solutions. The company works with mobile operators, OEMs, retailers and enterprise customers to
create compelling products that enable new connected and secure services. Option is headquartered in Belgium,
with further R&D facilities in Germany and an ISA 9001 production engineering and logistics facility in Ireland. Option
maintains offices in Europe, the US, Greater China, Japan and Australia. More at www.option.com
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