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Vermogensbeheerder Truncus en cybersecurity-expert Jimber slaan de

handen in elkaar bij de ontwikkeling van de Truncus Digitale Kluis. Dit online

platform biedt gebruikers een gepersonaliseerde oplossing om belangrijke

documenten, wachtwoorden, accounts en gegevens te bewaren in een sterk

beveiligde digitale omgeving. Bovendien kan de gebruiker het tijdrovende

administratief beheer ervan uit handen geven.

Dat blijkt uit een communiqué van Truncus.

De digitalisering van de maatschappij en de toenemende complexiteit van

administratieve verplichtingen doen de vraag naar online platformen voor het

bewaren van belangrijke data stijgen. Als antwoord op deze groeiende nood

ontwikkelden Jimber en Truncus de Truncus Digitale Kluis. Dit digitaal

archiveringssysteem legt de klemtoon op maximale veiligheid en ontzorging.

Truncus kan immers de gebruiker ondersteunen bij het beheer van de kluis en

dit in alle con�dentialiteit. Jimber zorgt er op zijn beurt voor dat dit op een

zeer veilige manier kan gebeuren: een hoogwaardig beveiligingssysteem

beschermt de gegevens in de digitale kluis tegen hackers. Een unicum binnen

het aanbod aan digitale kluizen wereldwijd.

Maatwerk

De Truncus Digitale Kluis wordt op maat van de gebruiker uitgewerkt. Het

platform kan daarbij ingedeeld worden op basis van categorieën. Zo kan de

gebruiker in de map ‘gezondheid’ bijvoorbeeld alle medische gegevens

terugvinden en in de map ‘bank’ alle contracten inzake zijn beleggingen en

geldzaken. Daarnaast kan de hoofdgebruiker van de kluis aangepaste

toegangsrechten verlenen aan andere gebruikers, zoals familieleden. Zij

krijgen hierdoor een selectieve inzage in de documentatie.

Hoogste beveiliging

De kluis is sterk beveiligd, zo blijkt uit een vergelijkende marktstudie. Deze

hoge veiligheidsgraad is te danken aan het samenspel van drie technische

componenten: de ‘container isolation’ technologie, die documenten

rechtstreeks vanaf de beveiligde Truncusserver opent en deze dus niet fysiek

op de eigen computer heeft staan.
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Daarnaast krijgt elk document in de kluis een unieke sleutel, te vergelijken met

een vingerafdruk. Tot slot werkt de toegang tot de Truncus Digitale Kluis via

een tweestapsveri�catie op basis van symbolen in plaats van wachtwoorden.

De combinatie van deze veiligheidssystemen maakt het voor de hacker

bijzonder moeilijk.
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