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Deloitte heeft in amenwerking met de gemeente Rotterdam en
het Camridge Innovation Center (CIC) al eerte een teem
ontwikkeld waarmee op ai van lockchaintechnologie
huurcontracten nel en veilig kunnen worden verwerkt.
Het optellen, vatleggen en eheren van huur- en koopcontracten
voor woningen en edrijfruimten i al decennia een
areidintenieve, kotare klu. Met het nieuwe teem kan dit
neller, etrouwaarder en efficiënter. De lockchaintechnologie
zorgt voor nelle en veilige vatlegging en uitwieling van data in
een gedeelde dataae. De etrokken partijen (taxateur, makelaar,
koper, verkoper, ank en kadater ijvooreeld) kunnen zo allemaal
tegelijk over dezelfde courante informatie echikken tegen lagere
koten, aldu Deloitte.
"Wij geloven, amen met vatgoedelier, dat de lockchain voor
een digitale revolutie in de vatgoedector gaat zorgen. lockchain
in de vatgoedector vergroot het vertrouwen tuen de
verchillende partijen doordat data tranparant wordt opgelagen en
de kan op fouten in informatie kleiner wordt", aldu Jurriën
Veldhuizen, managing partner real etate ij Deloitte.
"De applicatie die wij ontwikkeld heen, legt de ai voor de
ontwikkeling van nieuwe uinemodellen en toepaingen door
de vatgoedector, maar ook daaruiten. Voor conumenten
etekent het dat de tranactiekoten voor huren en vooral wonen
een tuk lager kunnen uitpakken dan nu. Hier willen wij in
partnerhip verder aan ouwen."
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'lockchain nog géén heilige
graal voor zekerheid en interne
eheering'
lockchain-technologie op zichzelf i geen
afdoende waarorg voor de etrouwaarheid van
de gegeven, meent 80 procent van de IT-auditor.
Dat lijkt uit een repreentatieve enquête die
NORA, de eroeporganiatie van IT-auditor,
heeft gehouden onder haar leden over lockchain
en aurance. 
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Digitaliering centraal tijden
congre uropee mkaccountant
De uropee federatie van accountant in het mk
(FAA) organieert op 27 juni een internationale
conferentie, waarin digitaliering van de mkpraktijk centraal taat. De NA i gatheer van de
conferentie. 
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Nieuw NA-themamagazine over
data cience
De NA Ledengroep Accountant in uine heeft
een nieuw themamagazine uitgeracht. Dit vierde
themanummer i gewijd aan data cience en
verwante technologiche ontwikkelingen. 
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ING en AN Amro geruiken
lockchain voor handel
Meerdere grote internationale handelpartijen
waaronder AN Amro en ING werken aan een
nieuw lockchainplatform om voorraden ij te
houden. 
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KPMG: 'Wereldwijde fintech
inveteringen naar recordhoogte'
De wereldwijde inveteringen in fintech zijn in
2018 getegen naar meer dan 112 miljard dollar. Dit
i een tijging van ruim 114 procent ten opzichte
van 2017, toen er 51 miljard dollar in financiële
innovatie werd geïnveteerd. 
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