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Samen met haar Partner iWelcome realiseerde Connectis de aansluiting van het Interprovinciaal Overleg
(IPO) op eHerkenning. Hiervoor ontwikkelde Connectis op basis van haar .NET adapter een ASP.NETapplicatie waarmee de leverancier van IPO eenvoudig al haar klanten op eHerkenning aan kon sluiten.

In maart startte IPO een pilot waarbij een aanvraag
of melding van de ontbrandingstoestemming
vuurwerk wordt ingediend met behulp van
eHerkenning. Provincies maken hierbij gebruik
van één digitaal aanvraagformulier.
Nicolai en Fransen zijn enthousiast over de
mogelijkheden van eHerkenning voor de provincies.
Het digitale aanvraagformulier is bedoeld voor
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gaan we in de loop van het jaar aan de slag.’

met eHerkenning kunnen bedrijven veel gegevens
hergebruiken op het formulier; dat geeft een
stuk administratieve lastenverlichting.
Volgens Nicolai maakt het vuurwerkvoorbeeld meer
voordelen duidelijk: ‘Voor de authenticatie is tijdelijk
gebruikgemaakt van DigiD voor burgers. Daarbij
eHerkenning maakt het provincies gemakkelijk:
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Nicolai is zeer te spreken over de
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deel waarvoor een vorm van authenticatie nodig is.
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Daar waar rapportageverplichtingen zijn, kunnen
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namens hen een betreffende dienst kan afnemen.’

partij. Dit kan op termijn ook via systemen gaan,
die onderling communiceren met behulp van
eHerkenning.’ Fransen vult aan: ‘eHerkenning biedt
veel (doorontwikkelings)mogelijkheden: aan de pilot

Nicolai en Fransen kijken - zoals gezegd - uit naar

met de vuurwerkbranche bijvoorbeeld willen ook in

de toekomstige ontwikkelingen bij de provincies

het buitenland gevestigde bedrijven deelnemen. Dat is
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over veel data. Veel daarvan zal als open data

die ontwikkelingen om dat mogelijk te maken snel.’

Connectis helpt bedrijven en overheidsorganisaties. Dankzij onze
software en diensten kunnen gebruikers veilig inloggen. Zo wordt
betrouwbaar online zakendoen mogelijk.
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