TrustBuilder en nextAuth worden partners voor mobiele authenticatie
Gent/Leuven, 1 december 2020 - TrustBuilder en nextAuth kondigden een OEM-partnerschap aan,
waarbij TrustBuilder de nextAuth-software inbedt in zijn nieuwste product, TrustBuilder.io.
TrustBuilder en nextAuth zijn Belgische scale-ups die gebruikers helpen om hun transacties met
organisaties te beveiligen. Hun innovatieve oplossingen zijn erop gericht om de authenticatie zo
eenvoudig mogelijk te maken voor de gebruiker, zonder de beveiliging in gevaar te brengen.
TrustBuilder versnelt de digitale transformatie van haar klanten door digitale ecosystemen te
beveiligen voor hun gebruikers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vele kant-en-klare integraties
met Identity Providers en Service Providers. Geavanceerde functies zoals single sign-on en adaptieve
authenticatie vergroten de adoptie door eindklanten. De samenwerking met nextAuth versterkt de
TrustBuilder-oplossing door deze uit te breiden naar mobiele apparaten. Ze voegt Multi-FactorAuthenticatie (MFA) en e-Signing mogelijkheden toe aan de verschillende end-to-end use cases zoals
customer onboarding, wachtwoordloze authenticatie en het ondertekenen van transacties. Een
eerste versie van TrustBuilder.io met de ingebedde nextAuth software is al in gebruik bij een aantal
klanten.
"Mobiele telefoons zijn een integraal onderdeel van het dagelijks leven en zijn het favoriete apparaat
voor consumenteninteracties", zegt Frank Hamerlinck, CEO van TrustBuilder. "Consumenten hebben
behoefte aan makkelijke maar veilige toegang tot hun bankrekeningen of tot webshops. Ze willen
niet lastiggevallen worden met het gebruik van diverse verschillende wachtwoorden. Door nextAuth
te combineren met de TrustBuilder Suite kunnen banken, financiële dienstenverleners en andere
bedrijven hun klanten makkelijk toegang bieden tot hun diensten. Dat trekt nieuwe klanten aan,
verhoogt de trouw van bestaande klanten en maakt het mogelijk om nieuwe inkomstenbronnen aan
te boren.”
"Het is onze missie om gebruikers te beschermen in hun online interacties door complexe
authenticatietechnologie eenvoudig te maken", zegt Jens Hermans, CEO van nextAuth. "Gebruikers
kunnen nu eenvoudig en snel inloggen, transacties goedkeuren, digitale handtekeningen zetten en
profiteren van veilige communicatie, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. De
technologieën van nextAuth en TrustBuilder zijn een natuurlijke aanvulling op elkaar en bieden een
complete oplossing voor een breed scala aan IAM-uitdagingen. Door middel van dit partnerschap
bieden we een volledig geïntegreerde oplossing die grondig is getest, waardoor lange
integratietrajecten worden geëlimineerd".
Over nextAuth
nextAuth is een spin-off die is ontstaan uit de Belgische universitaire top-onderzoeksgroep imec/KU
Leuven COSIC. nextAuth levert een innovatieve mobiele gebruikersauthenticatietechnologie aan
bedrijven. nextAuth's innovatie ligt in het combineren van een geweldige gebruikerservaring met de
hoogste standaarden op het gebied van beveiliging. De nextAuth-oplossing kan volledig worden
geïntegreerd, zowel aan de mobiele kant als aan de serverkant, waardoor de gebruiker een naadloze
merkbeleving krijgt. Organisaties kunnen erop vertrouwen dat nextAuth de complexiteit van het
omgaan met cryptografie en het bijhouden van snel evoluerende mobiele omgevingen wegneemt.
Website: https://www.nextauth.com
LinkedIn: https://be.linkedin.com/company/nextauth
Twitter: @nextauth

Over TrustBuilder
Bij TrustBuilder tillen we Identity and Access Management (IAM) naar een hoger niveau. We
integreren slimme, soepele en veilige ecosystemen voor ondernemingen die perfecte klantervaring
combineren met best-in-class beveiliging. Ons unieke IAM-platform wordt gevoed door ultieme
flexibiliteit, dankzij een krachtige orkestratie-engine, een flexibel ontwikkelplatform en een
uitgebreid aantal ingebouwde connectoren. Hierdoor kunnen onze klanten volgens hun eigen regels
spelen.
Website: https://www.trustbuilder.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trustbuilder
Twitter: @trustbuilder
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