Verstuurd: 8 januari 2010

Persbericht
Netaspect versnelt investeringsplan Certigo Policy verzekeringssoftware
Netaspect verkrijgt nieuwe investeerders en versterkt management met nieuwe CEO
Netaspect heeft 29 december jl. een investerings-transactie afgerond met ICT Venture en een
management buy-in participant en tevens nieuwe CEO, Kees van Musscher. De oprichters Cor en
Arthur Clement behouden een meerderheidsbelang in de onderneming en zullen vanuit het
directieteam de marktontwikkeling en new business van Netaspect voor hun rekening gaan
nemen.
Netaspect voorziet de komende jaren een grote vervangingsmarkt voor de nieuwe generatie
polisadministraties, waarbij straight through processing (STP) en de laatste internet technologie een
cruciale plaats innemen.
Als onderdeel van haar geïntegreerde Certigo Insurance Enterprise
Solution wordt sinds 2008 door Netaspect intensief ontwikkeld aan een polisadministratiesysteem:
Certigo Policy. Certigo Policy ondersteunt alle administratieve processen van de lifecycle van een
polis. Daarmee is Policy een integraal onderdeel van de bestaande Certigo suite. Gepland is dat dit
jaar dit moderne polisadministratiesysteem op de markt komt. “Met het aantrekken van extra
kapitaal en de inbreng van management expertise en ervaring van de nieuwe CEO versnellen wij de
marktintroductie”, aldus Arthur Clement, mede-oprichter van Netaspect.
“De focus van Netaspect op de verzekeringsmarkt, een markt met veel potentie voor verbeteringen
door middel van innovatieve ICT oplossingen, spreekt ons zeer aan” stelt Ron Vollebregt, partner van
ICT Venture.
De klassieke kijk op front- en backoffice systemen is achterhaald; het landschap is de afgelopen jaren
definitief veranderd. De veelal verouderde en monolithische systemen worden met te veel moeite en
te veel kosten aangesloten om STP en een multi channel strategie te realiseren. Vaak zijn de huidige
in gebruik zijnde software oplossingen echter een blokkering voor verzekeraars om marktproposities
te vernieuwen.
Certigo daarentegen is flexibel en voor de moderne internetgebruiker ontwikkeld. Naast een rijkheid
aan functionaliteiten die je van een polissysteem mag verwachten, heeft het systeem een open
architectuur (SOA), is het volledig geïntegreerd met de Microsoft office suite, is het toegerust op het
Nieuwe Werken en vormt Microsoft internet technologie de basis. “Verzekeraars helpen met
innovatie van hun marktproposities zie ik daarom als de grote kans voor Netaspect”, aldus Kees van
Musscher, participant en CEO van Netaspect.
Certigo Policy is een aanvulling op de reeds bestaande Certigo Insurance Enterprise Solution, waarbij
er sprake is van één geïntegreerd centraal platform voor front- en midoffice (Certigo Sales & Service
en Certigo Claimhandling) en de backoffice (Certigo Policy).
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ICT Venture
ICT Venture investeert in jonge Nederlandse ondernemingen die actief zijn in de Informatie- en
Communicatietechnologie. ICT Venture is opgericht door ervaren ICT professionals. www.ictventure.nl

Kees van Musscher
Kees van Musscher heeft meer dan 20 jaar management- en directie ervaring in de standaard software
bedrijfstak bij ondernemingen als Peoplesoft, SAP, Watermark en Qurius. www.linkedin.com

Netaspect
Netaspect is de innovatieve leverancier voor geïntegreerde software oplossingen voor verzekeraars en
volmachtbedrijven. Certigo Insurance Enterprise Solution, de op Microsoft technologie gebaseerde software
suite, biedt een moderne front-, mid- en backoffice oplossing, waarmee onmiddellijk kan worden gereageerd
op marktontwikkelingen. www.netaspect.nl

Voor nadere informatie:
Bel met Netaspect, Kees van Musscher telefoonnummer: 078 6111600 of 06 27979990
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