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Newion Investments en Filsa Capital investeren in Identity-as-a-Service-provider

iWelcome versterkt R&D en Europese marktpositie
dankzij succesvolle eerste investeringsronde

N i e u w e g e i n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 – iWelcome, de Europese Identity-as-a-Service-provider, heeft
haar eerste investeringsronde afgerond met investeerders Newion Investments en Filsa Capital.
Dankzij de kapitaalinjectie kan iWelcome haar ontwikkelafdeling verder versterken, de verkoop- en
marketingactiviteiten intensiveren en haar marktpositie in Europa verder uitbouwen.

iWelcome levert een cloudgebaseerde Identity & Access Management (IAM)-dienst waarmee
organisaties veilig en efficiënt de toegangsrechten van medewerkers, partners en klanten kunnen
managen, zowel naar interne, externe en cloudapplicaties. De dienst verschaft toegang naar alle
applicaties en informatiebronnen, ongeacht herkomst – lokaal, gehost of in de cloud - op een uiterst
gebruiksvriendelijke, beheersbare en controleerbare manier. Het iWelcome-platform is gebouwd als
generieke dienst, maar is ingericht op de strenge beveiligings- en integratievereisten van grote
ondernemingen.
‘Waardevolle toevoeging aan portfolio’
Patrick Polak, Managing Partner bij Newion Investments, een van de twee nieuwe investeerders in
iWelcome: “Net als anderen zien wij dat de cloud het dominante model wordt voor het afnemen van
bedrijfsapplicaties. Dit brengt echter aanzienlijke risico’s ten aanzien van beveiliging en privacy met
zich mee. Identity & Access Management is daarom essentieel om de bedrijfsgrens te bewaken.
iWelcome levert dit en is daarmee een waardevolle toevoeging aan de portfolio van Newion.”
Ton Tuijten, algemeen directeur bij Filsa Capital, de tweede investeerder: “iWelcome is het Europese
alternatief voor het leveren van cloud IAM-diensten en kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan
de verwezenlijking van de digitale agenda van de Europese Unie. Wij zien een grote toekomst voor
deze dienst en de manier waarop iWelcome die vormgeeft.”
Expertise en visie vertalen naar clouddienst
“iWelcome is opgericht door de IAM-experts van Europa. Het team weet uit eigen ervaring welke
uitdagingen IAM-implementaties bij grote ondernemingen en instellingen met zich mee brengen. Het
iWelcome-platform is ontworpen en gebouwd met de complexiteit en specifieke vereisten van die
organisaties in het achterhoofd. iWelcome voldoet daarnaast aan alle beveiligingsvoorwaarden, is
ISO27001 gecertificeerd en valt onder de Nederlandse Wet- en Regelgeving ten aanzien van privacy”,
zegt Danny de Vreeze, CEO van iWelcome. “Dankzij deze investering zullen we nog beter in staat zijn
onze expertise en visie te vertalen naar onze clouddienst en die breed op de Europese markt in te
zetten.”

Over iWelcome – www.iwelcome.com
iWelcome levert als één van de eerste organisaties in Europa een Identity-as-a-Service platform,
waarmee Single-Sign-On toegang kan worden gegeven naar alle applicaties en informatiebronnen die
voor een gebruiker toegankelijk zijn, ongeacht de herkomst van de ICT-dienst: binnen het bedrijfsICT-domein, bij een ketenpartner, van de overheid of van een SAAS-aanbieder.

iWelcome biedt Identity & Access Management-functionaliteit in een clouddienst. iWelcome richt zich
op middelgrote en grote commerciële ondernemingen en overheidsorganisaties. iWelcome heeft een
aansluiting op een door de Nederlandse overheid gecertificeerde eHerkenningsmakelaar.

Over Newion Investments – www.newion-investments.com
Newion is sinds haar oprichting in 2000 een van de meest succesvolle investeringsmaatschappijen in haar
segment. De portfolio omvat onder meer Service2Media, Lean Apps, Asysco, E-semble, Mirror42 en Servoy.
Recente investeringen zijn gedaan in onder meer Vector Fabrics, Collibra, IDES Technologies en Flinqer.
Newion investeert vanuit haar derde fonds van € 50 miljoen en richt zich op business technology/software
bedrijven in de Benelux. Belangrijkste investeerder in Newion II is het European Investment Fund, via het
“Competitiveness and Innovation Framework Programme”(“CIP”) van de Europese Unie.

Over Filsa Capital – www.filsa.com
Filsa Capital investeert selectief in jonge, innovatieve en snel groeiende ondernemingen in de
telecommunicatie en IT-sector in de Benelux en Duitsland. Filsa Capital maakt gebruik van een
netwerk Informal Investors en partners om haar doelstellingen te bereiken,
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