
 

 SynTouch Blockchain Services 
 In een organisatie waar correctheid van data belangrijk is, waar 

niet alle producenten van data bekend zijn, waar data 100% 

‘tamperproof’ opgeslagen moeten kunnen worden, waar 

transparantie belangrijk is en een audit-trail van de herkomst van 

data essentieel is, zou blockchaintechnologie een oplossing kunnen 

bieden. In veel gevallen voldoet een standaard databaseoplossing 

voor data-opslag, maar in sommige gevallen kan blockchain een 

concurrentievoordeel opleveren in uw sector. 

 

 

 

 

  

Blockchain, uw concurrentievoordeel?  Over blockchain 

SynTouch biedt de kennis en ervaring om samen 

met uw organisatie te onderzoeken wat 

blockchaintechnologie voor u kan betekenen. We 

hebben hiervoor een aantal opties. 

 In 2009 maakten we voor het eerst 

kennis met de Bitcoin, een virtuele 

munt ofwel crypto-currency. Een 

baanbrekend concept, gebaseerd 

op gedistribueerd vertrouwen, dat 

de wereld op zijn kop zet wat 

betreft handel, eigendom en 

betrouwbaarheid. 

 

De database die hierachter zit, 

blockchain, kan echter voor meer 

soorten transacties worden ingezet: 

wanneer transparantie, veiligheid 

en uptime cruciaal zijn, of als assets 

of waarde zonder tussenpartij 

overgedragen moeten worden, is 

het zeker de moeite waard te 

onderzoeken of blockchain de 

oplossing is voor uw specifieke 

toepassing. 

  

1. BASICS 

Krijg in korte tijd basisinformatie aangereikt om het 

concept achter blockchain te doorgronden. We 

bieden diverse presentaties aan voor elke 

doelgroep: van de niet-technische professional tot 

technische experts. Presentaties worden gegeven 

bij congressen/seminars, maar ook in-house voor 

kleinere groepen. 

 

2. QUICKSCAN 

Krijg inzicht in de mogelijkheden van blockchain 

voor innovatie en differentiatie in uw organisatie. 

Met een gestructureerde aanpak brengen we 

processen in kaart die met blockchaintechnologie 

waarde creëren voor uw organisatie. 

 

 

 

3. STRATEGY 

Bepaal een blockchainstrategie ondersteunend aan uw organisatie. 

In interactieve sessies bepalen we samen met u hoe blockchain in uw organisatie 

gepositioneerd kan worden om uw strategische plannen optimaal te ondersteunen.  

 

4. TRAINING 

Verbreed en verdiep uw kennis van blockchaintechnologie en ontdek de 

mogelijkheden. 

Met diverse trainingen, waaronder de Blockchain Architect training en de Blockchain 

Developer training, zorgen we ervoor dat u uw eigen blockchaincapaciteiten kunt 

vergroten om samen of alleen blockchainoplossingen voor uw bedrijfsprocessen te 

ontwikkelen.   

 

5. PROOF OF CONCEPT (PoC) 

Ontwikkel samen met SynTouch een PoC in een sandbox-omgeving om te ervaren 

hoe een blockchainoplossing meerwaarde kan bieden voor uw organisatie. Door 

gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van SynTouch, krijgt uw organisatie 

een vliegende start met een PoC, leidend tot een business case.  
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6. PROTOTYPE 

Ontwikkel onder begeleiding van SynTouch een PoC (Proof of Concept) tot een MVP 

(Minimum Viable Product). Evalueer de resultaten en maak een analyse van de 

kansen van een blockchainapplicatie om doelgericht te investeren in 

blockchainoplossingen, gericht op het creëren van kansen voor uw organisatie. We 

zijn onder andere gespecialiseerd in Hyperledger, Ethereum/Solidity en Quorum. 

 

Boek strategisch concurrentievoordeel 

Door samen met SynTouch een blockchainteam samen te stellen, bestaande uit 

ontwikkelaars, juristen, financieel adviseurs en consultants, kunt u strategisch voordeel 

boeken ten opzichte van uw concurrenten. 

    

Ervaring  

 

SynTouch heeft ervaring in diverse 

sectoren, zoals supply chain, 

food, trading en finance, waarbij 

reeds concrete producten 

opgeleverd zijn op basis van 

blockchaintechnologie. 

Bovendien beschikt SynTouch 

over ruime ervaring met het 

spreken op congressen en 

meetups. 

 

    
 

 

 

 

Vandaag klaar voor de wereld van morgen. Samen SynTouch. 

Als integratiespecialist is SynTouch al meer dan tien jaar partner van veel toonaangevende 

bedrijven en organisaties. Het efficiënt verbinden van data, processen, applicaties en 

systemen kent voor ons geen geheimen. Ook als business partner maken wij steeds vaker het 

verschil. Onze oplossingen zijn dan ook gebaseerd op de technische vraagstukken van 

vandaag, in combinatie met de technologische ontwikkelingen van morgen. De behoefte 

van uw klanten staat hierbij centraal, zonder uw bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen.  

 

Het SynTouch team bestaat uit ervaren, professionele en klantgerichte consultants. 

Architecten, business consultants, ontwerpers en ontwikkelaars, maar ook integratie-

consultants en beheerders. Stuk voor stuk gekwalificeerde en gedreven professionals op het 

gebied van o.a. Business Process Management, Adaptive Case Management, applicatie- en 

dataintegratie, API-management, blockchain en Internet of Things. SynTouch is partner van 

o.a. TIBCO, Oracle, SoftwareAG, WSO2, MuleSoft en Pega.  
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