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Wet Digitale Overheid
Centraal vs Decentraal
Biometrie
Digitale handtekening 		
en digitaal machtigen
> Privacy
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Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig.
Geef je wijzigingen door aan de klantenservice via www.euroforum.nl

e-Identity in de versnelling door COVID-19!

Wie mag dit event niet missen?

Door de COVID-19 maatregelen is digitalisering in een stroomversnelling geraakt.

Identity management experts, CIO’s, IT managers, IAM

We werken vanuit huis, volgen onderwijs op afstand en blijven digitaal in contact

experts, managers security/compliance en iedereen die zich

met anderen. Je wilt ongehinderd en snel blijven schakelen en daarvoor is e-Identity
de oplossing! Digitaal machtigen, digitaal je handtekening zetten en je digitaal

bezig houdt met elektronisch idenfiticeren werkzaam in de
finance, telecom, zorg, transport, retail en overheidssector.

identificeren is ineens onmisbaar geworden. Tijdens de 6e editie van het e-Identity
congres delen we use cases en best practices over het veilig, betrouwbaar en
gebruiksvriendelijk elektronisch identificeren.

CONGRESADVIES:
Tonnie van Zanten

Het e-Identity congres (anno) 2021
Het e-Identity congres vindt plaats op 8 april 2021. Het congres is volledig coronaproof en opgezet in een hybride congres model! Met dit model en onze maatregelen
zijn wij ervan overtuigd dat wij ertoe in staat zijn om het e-Identity congres de
kwaliteit en zorg te bieden die partners en deelnemers van ons gewend zijn.
Kies zelf hoe jij het congres wilt bijwonen; op locatie met de nodige aanpassingen
om de afstanden te kunnen waarborgen of vanuit huis via een livestream.
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