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DeCeBIT in Hannover is veruit de groot-
ste beurs op het gebied vantelematica en

it. Maar ook de 2003-editie stond onder

druk vande wereldeconomie. Tot en met

de derde dag waren er driehonderd in

plaats van340duizend bezoekers geteld.

Dat er minder standhouders warenwas

duidelijk te zien. De uitbreiding van hal-

len zoals de laatste jaren het gevalwas

zal wel even stokken. De standhouders

die we spraken waren echter tevreden

over de kwaliteit vande bezoekers.
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Smartpoint is een jong en innovatlet bedrijf. WIj leveren smart
cards en aanverwante technologie. software, systemen en

geïntegreerde systemen. Onze kracht, tiet leveren van een

totaalproduct.Van het op maat ontwikkelenvan applicaties, tot

volledige installatie en onderhoudsservice.





Wrislaan garant voor kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en

intelligente oplossingen voor aluw betalings-, identificatie-en

autorisatieprocessen.
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