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# TRUSTECH2018  

Technologische innovaties ‘Digital Trust’ in de 
schijnwerpers 

 
 
Van 27 tot 29 november verzamelen de spelers van de trustsector zich opnieuw in het Palais des 
Festivals in Cannes (Frankrijk). Het 3-daagse beursprogramma van de TRUSTECH wordt 
ingevuld door een uitgebreid seminarprogramma, netwerken en kennissessies. Meer dan 300 
exposanten en 250 internationale sprekers zullen aanwezig zijn. De TRUSTECH is tevens een 
geweldig platform voor veel startups, die er de mogelijkheid krijgen om hun oplossingen te 
presenteren en misschien zelfs wel de toekomstige referentie voor cyberweerbaarheid (‘Digital 
Trust’) te worden. 
  
Zo zijn veel innovatieve partnerbedrijven van het evenement, zoals SCS, een toonaangevend 
Europees ecosysteem voor beveiliging en digitale identiteitstechnologieën, mobiele 
netwerken en diensten, het internet der dingen en diverse geavanceerde contactloze 
systemen, dit jaar weer aanwezig op de TRUSTECH2018: 
 
 
"De SCS (Secure Communicating Solutions) Competitiveness Cluster - een belangrijke speler op 
het gebied van digitale beveiliging in de regio Provence Alpes Côtes d'Azur, neemt al vele jaren deel aan de 
internationale TRUSTECH beurs (voorheen" CARTES "), via zijn leden-ondernemingen , "vertelt Stéphanie 
Schohn, vertegenwoordiger van de ‘Business Department’ van de SCS Competitiveness Cluster."Beveiliging en 
digitale identiteiten - maar ook cybersecurity en blockchain- technologieën - vormen de kern van de domeinen 
van het SCS cluster dat sterk gespecialiseerd is in beveiligingsmaatregelen voor Iot (Internet of Things )-
ecosystemen. In 2018 verheugt het SCS Cluster zich er op om, in samenwerking met de ARII op 29 november 
2018 een evenement te organiseren met als thema ‘Blockchain ’om de 200 verwachte deelnemers bewust te 
maken van de uitdagingen en toepassingsgebieden van Blockchain-applicaties. 

 
 Deelnemende innovatieve partnerbedrijven: 
 
 

 



Hieronder een kleine selectie van de vele aanwezige startups die de TRUSTECH zullen bijwonen en 
belangrijke innovaties zullen presenteren die gericht zijn op het faciliteren van digitaal vertrouwen 
(‘Digital Trust) en betalingsverkeer in het dagelijks leven van bedrijven en individuen. 

Prismade Labs (Duitsland)  
Prismade Labs is het resultaat van een aantal jaren werk op het gebied van elektronisch printen. Met 
een team van ingenieurs gespecialiseerd in drukwerk, software en innovatie wil Prismade voldoen aan 
de behoeften van zijn klanten op het gebied van namaak, merkcommunicatie of traceerbaarheid, 
evenals de digitale diensten die consumenten vandaag verwachten. Binnen conventionele 
printmethoden integreert Prismade beveiligde elektronische identificatietags in alledaagse fysieke 
producten, waardoor ongewone ervaringen worden gecreëerd. Prismade-technologieën zijn veiliger 
dan goedkope systemen zoals optische herkenning, RFID en NFC.  
 
Rubean (Duitsland)  
Rubean AG ontwikkelt software voor financiële spelers en is gespecialiseerd in mobiele 
betalingstechnologieën met behulp van NFC-technologie. De oplossingen zijn ontworpen met de 
gebruiker in het achterhoofd en gericht op comfortabel gebruik, terwijl ze veilig zijn en voldoen aan de 
nieuwste regelgeving (RGPD, DSP2 ...). 
 
Busit (Frankrijk)  
Busit maakt het mogelijk om snel en efficiënt IoT-apparatuur, objecten en services af te handelen, 
ongeacht de fabrikant van de apparatuur of het communicatieprotocol. Met Busit kan de consument 
eenvoudig en veilig al deze componenten en applicaties samenvoegen, interacties uit de rules-engine 
van deze tool halen en beslissingen nemen met analytics en mapping-tools. Busit helpt bij het 
opzetten van een groot aantal services, operationele scenario's en analyse van grote hoeveelheden 
gegevens. 
  
One Financial Advisor (Verenigde Staten)  
Een onafhankelijke speler in bankieren en verzekeren, biedt individuen een online platform van 
onafhankelijke financiële adviseurs voor het beheer van al hun persoonlijke financiën. Het biedt een 
consultant een klantentoepassing op maat, afhankelijk van de behoefte van een bedrijf.  
 
ICARE Technologies (Frankrijk)  
Om zichzelf te bevrijden van netwerk- en accuproblemen, heeft ICARE Technologies een veilige en 
intelligente  ring ontwikkeld, genaamd AEKLYS. Om de gebruikerservaring en het potentieel van de ring 
te maximaliseren, is AEKLYS gekoppeld aan een smartphone-applicatie waarmee de 28 verschillende 
gelijktijdige toepassingen die in de ring kunnen worden ingesloten, kunnen worden beheerd en 
geselecteerd. Het zal zich dus aanpassen aan de voorkeuren en omgevingen van elk van zijn 
gebruikers.  
  
Voor meer informatie en om zich te registreren voor het evenement kunnen geïnteresseerde 
bezoekers terecht op de website van de TRUSTECH: www.trustech-event.com  
 

Over COMEXPOSIUM  

Trustech wordt georganiseerd door de COMEXPOSIUM-groep, een van de wereldleiders in 
evenementenorganisatie, betrokken bij meer dan 170 BtoC- en BtoB-evenementen die betrekking hebben op  11 
bedrijfstakken zoals de agribusiness, landbouw, mode, digitaal, veiligheid, bouw, hightech, optica en transport. 
COMEXPOSIUM verwelkomt 45.000 exposanten en meer dan 3 miljoen bezoekers in 26 landen over de hele 
wereld. COMEXPOSIUM ontwikkelt zich wereldwijd met een aanwezigheid in dertig landen  

 

Noot voor de redactie 

 

Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen, Tolstraat 
127, 1074 VJ Amsterdam, tel. 020-4620020, e-mail info@promosalons.nl. Voor meer informatie kunt u contact met ons 

opnemen: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk (bezoekers/persinformatie).) 

 



Op www.trustech-event.com kunt u terecht voor het downloaden van de laatste persberichten, persdossiers, nieuwsbrieven, 
marktschetsen, foto’s en logo’s.

  

 

In de speciale digital pressroom vindt u persberichten van de Trustech, samen met een persmap en visuals. 

 

Perscontact in Frankrijk :  

Oxygen - Morad Salehi / Sandra Codognotto - 06 79 78   16 76/ 06 63 92 36 00 - trustech@oxygen-rp.com 

 

 

 

 

 


