
Aan de slag met 
blockchain

Blockchain is een gamechanger, 
ook voor uw business
Blockchain is op weg om diverse sectoren te transformeren, en het 
goede nieuws is dat het nu al beschikbaar is voor u. Blockchain biedt 
u tal van mogelijkheden om uw businessmodel te verbeteren, uw 
bedrijfskosten te verlagen en een grotere transparantie in heel 
uw waardeketen te creëren.

Wilt u uw eerste stappen zetten met het gebruik van blockchain, 
maar weet u niet exact waar te beginnen? Of misschien hebt u al een 
businesscase vastgelegd, maar bent u nog niet zeker welk platform 
en welke tools u het best kiest?

Als provider van integrale digitale diensten brengen we u in 
contact met onze experten, zodat u met blockchain aan de slag kunt. 
Wij begeleiden u bij het implementeren van de juiste infrastructuur en 
tools om van uw project een succes te maken.

Blockchain  
in een notendop
 
Blockchain functioneert als 
een open, distributed ledger 
(gedeeld grootboek), dat de 
transacties tussen partijen 
van een ecosysteem bijhoudt. 
Het is een gecontroleerd 
peer-to-peersysteem: elke 
transactie wordt geregistreerd 
in een nieuw ‘blok’, dat in het 
netwerk wordt opgeslagen. 
Hierdoor kan informatie zeer 
veilig worden bewaard.



Blockchain: ook voor u
 
U wilt op een gemakkelijke manier de mogelijkheden van blockchain verkennen en uitproberen 
hoe u deze technologie best toepast? Kies dan voor een alles-in-eenpakket. Gedurende 
een jaar gidsen we u doorheen elke stap van het proces. Of u uw eerste project start, of al 
verder staat in uw blockchaintraject, Proximus biedt u een oplossing die aan uw specifieke 
behoeften beantwoordt.

Kies de ondersteuning die bij u past

ALLES-IN-EENPAKKET
 
Hiermee neemt u een jaarabonnement op het blockchainplatform van Proximus in ruil voor een 
vaste vergoeding. Daarin zijn alle consultingdiensten en advies van onze experts begrepen.

Analyse  
Elk project start met een diepgaande analyse van uw specifieke businesscase. Welke problemen 
wilt u aanpakken? Welke bedrijfsresultaten wilt u bereiken? Hoe verlopen uw huidige processen 
en hoe kadert dit project in uw bedrijfsactiviteiten? We zullen dit samen met u in detail overlopen.

Ontwerp 
In deze fase gaan we dieper in op de details. We brengen de bestaande processen en beschikbare 
data in kaart en ontwerpen de architectuur van uw oplossing. We bieden advies i.v.m. het gebruik 
van ons platform, gaan na of er blockchainapplicaties (slimme contracten) aangewezen zijn en 
evalueren de mogelijkheid om blockchain te integreren met andere technologieën, zoals IoT-
sensoren.

Ontwikkeling en implementering  
We zetten het blockchaingedeelte van uw project op en maken daarbij gebruik van de 
infrastructuur, tools en slimme contracten die perfect aansluiten bij uw unieke businesscase.

Blockchain-as-a-Service  
U neemt een jaarabonnement op het blockchainplatform van Proximus, met inbegrip van de 
beschikbare tools en applicaties. Onze experts staan paraat met advies, opleiding en support om 
uw transacties in goede banen te leiden. Experimenteer en ontdek in alle vertrouwen en maak 
daarbij gebruik van onze expertise. Gemoedsrust gegarandeerd!

DOE-HET-ZELFPAKKET
 
Dit pakket biedt u een jaarabonnement op het blockchainplatform van Proximus tegen een 
vergoeding per maand variërend naargelang uw gebruik. Dit is de ideale oplossing als u uw 
behoeften al in kaart hebt gebracht en uw eigen private of publieke blockchain wenst te bouwen. 
Met deze formule maakt u gebruik van alle tools en kennis op ons platform om uw transacties 
zelf te beheren.

Analyse Ontwerp Ontwikkeling en 
implementering

Blockchain-as-a-Service 
Jaarabonnement 



Typische voorbeelden van blockchaintechnologie
 
Hoewel er ontelbare gevallen zijn waarin de blockchaintechnologie haar nut al heeft bewezen, 
zijn dit enkele typische voorbeelden uit diverse sectoren.

Waarom u beter met Proximus in zee gaat

• Een geïntegreerde oplossing: door telecommunicatie, clouddiensten, IoT en 
blockchainplatformen samen te brengen, biedt Proximus u een stabiel en omvangrijk 
ecosysteem waarin geïntegreerde oplossingen worden ontwikkeld en u alle mogelijkheden van 
blockchain volop laat renderen voor uw bedrijf.

• Lokaal: al onze oplossingen worden lokaal in België gehost, wat uw business de nodige 
snelheid en flexibiliteit garandeert.

• Uitgebreid partnerplatform: onze blockchainoplossingen maken deel uit van ons Enabling 
Company-platform, dat een nieuwe manier van samenwerken binnen een ecosysteem van 
digitale ondernemingen mogelijk maakt. Developers in België en het buitenland krijgen 
onmiddellijk toegang tot de technologieën van Proximus en zijn partners.

• Totaaloplossing: we stellen u niet alleen de nodige tools en infrastructuur ter beschikking om 
uw project op de rails te zetten, u kunt ook terecht bij ons team van experts voor begeleiding en 
advies. Ze helpen u het potentieel van de blockchaintechnologie ten volle te benutten.
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Meer info

Contacteer uw accountmanager  
of stuur een e-mail naar   
blockchain@proximus.com

Fin Tech

Transparantie en  
beveiliging

• Realtimebetalingen

• Grensoverschrijdende 
betalingen

• Auditing

Overheid en 
publieke sector

Bescherming en  
integriteit van data

• Verkiezingen en 
stemmingen

• Identiteitsinformatie

• Belastinggegevens

• Landeigendom

Tracking en tracing

• Goederen

• Betalingen

• Contracten

• Distributie

Gezondheidszorg

Delen en beschermen

• Patiëntendossiers

• Evolutie van ziekten

• Rapporten

Ik wil gecontacteerd worden  
voor meer informatie over 

blockchain

Ik wil via e-mail op de hoogte  
blijven van nieuws omtrent  

blockchain en innovatie

Logistiek en 
bevoorradingsketen

https://www.enterprises.proximus.be/blockchain_contactme_nl
https://www.enterprises.proximus.be/blockchain_innovation_nl

