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ZignSec signerar avtal för verifiering av studenter 
på alla offentliga universitet i Tjeckien

ZignSec har, i samarbete med AMI Praha, signerat ett avtal som ger alla Tjeckiens offentliga 
universitet tillgång till ZignSecs lösning för digital ID-verifiering. Lösningen integreras mot ett 
centralt system som ger alla landets offentliga universitet tillgång till att verifiera identiteten 
vid registrering och onboarding av studenter, lärare och personal. Detta ger en potentiell 
räckvidd på över 200 000 lokala och internationella studenter.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:

”I och med nuvarande restriktioner begränsas möjligheten till fysisk närvaro i klassrummen och 
därför är vi väldigt glada över att kunna erbjuda en lösning för ID-verifiering som är tillgänglig och 
enkel att integrera för alla offentliga universitet i Tjeckien. Utbildningssektorn är ytterligare ett nytt 
kundsegment för oss som kommer att fortsätta nyttja plattformar för distansutbildning och därför 
är det också område som vi aktivt fortsätter att utveckla lösningar för. Vi bedömer att detta har 
mycket god framtidspotential.”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD
Tel: +46 8 121 541 39 
timm.schneider@zignsec.com

Om ZignSec

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar 
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett 
säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal 
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och iGaming.
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VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för ZignSec AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av 
kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via 
offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.
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