Brussel, 16 juni 2004

Keytrade Bank : versie V van de beveiligde site!
Keytrade bank lanceert versie 5.0 van zijn beveiligde site in samenwerking met de
onderneming Netway – expert in WEB ergonomie. Een heldere structuur, een groter
aanbod aan financiële informatie, uitbreiding van de hulpfunctie, kortom een
volledige restyling van de site !
Op basis van een aantal observationele tests op het gedrag, uitgevoerd op een testgroep
van gebruikers van de site www.keytradebank.com, heeft de onderneming Netway een
aantal gebieden onderscheiden waarin verbeteringen kunnen worden aangebracht op de
site van Keytrade Bank.
Na verscheidene maanden van samenwerking tussen Netway en de IT-afdeling van
Keytrade Bank, heeft het beveiligde gedeelte van de Bank een volledige herziening
ondergaan.
Het accent werd vooral gelegd op :
- Vereenvoudiging van de structuur van de site
-Het invoeren van een kleurcode om de verschillende functionaliteiten van de site te
verduidelijken
-Uitbreiding en herstructurering van de inhoud
-De uitbreiding van de hulpfunctie
Op het beveiligde gedeelte van www.keytradebank.com komt elk individu automatisch op
de home pagina van de site die een overzicht geeft van de stand van de rekeningen (zicht-,
spaar- en effectenrekening), de beurzen en de belangrijkste politieke en economische
gebeurtenissen van de laatste uren. Van daaruit kan de particuliere belegger naar het

gedeelte Bank of Trading van de site waar hij kan genieten van gratis aangeboden
financiële informatie en verscheidene exclusieve hulpmiddelen zoals ; zoekmotoren,
virtuele portefeuilles, aanbevelingen van analisten, technische analyse, fundamentele
waardering,…
« Aangezien Internet ons enige vekoopskanaal is, dienen we ons cliënteel een efficiënte,
snelle en aangename interface te bieden, om hun taak bij hun investeringsbeslissingen te
vereenvoudigen. Dit kan bekomen worden door de kwaliteit van de aangeboden informatie,
maar vooral door de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van deze informatie »
verduidelijkt Grégoire de Streel, CIO van Keytrade Bank, en voegt eraan toe : « Wij hebben
beroep gedaan op de onderneming Netway, specialist in dit domein en we zijn meer dan
tevreden over het resultaat. Wij zijn zeer verheugd over de verbetering van onze site wat
nog versterkt wordt door de verscheidene positieve reacties van onze cliënten. »
De evolutie van de site van Keytrade Bank stopt daar niet. Het beveiligde gedeelte
evolueert immers voortdurend omdat de specificiteiten die hebben bijgedragen tot het
succes van Keytrade Bank nog steeds actueel zijn; aan particuliere en institutionele
beleggers, de grootste waaier van producten, diensten, informatie en middelen aanbieden
die ieder toelaat zijn vermogen het best te beheren. Dit alles, vanop een intuïtief platform,
eenvoudig en praktisch in gebruik !
Ter herinnering :
Netway – www.netway.lu

Netway, opgericht in 1997, is een Europese onderneming die een grote deskundigheid heeft in zake ergonomie
gewijd aan nieuwe technologieën.
Netway brengt een vernieuwende methode gebaseerd op de gebruiker die toelaat de architectuur van de informatie,
het design, de processen,... te begrijpen.
Elke dag verkrijgt Netway reële meetbare resultaten in termen van klanttevredenheid en dit met belangrijke Europese
ondernemingen.
CONTACT : Nicolas de Biolley, Netway. Tel: +352 48 91 91 – e-mail: nicolas@netway.lu

Keytrade Bank

Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van € 19,8 miljoen. Keytrade Bank staat
genoteerd op de Beurs van Brussel sinds december 1999 (symbool : KEYT) en is lid van Euronext.

Keytrade Bank heeft een geïntegreerd aanbod van on line beurs - en bankdiensten. Via éénzelfde platform profileert
Keytrade Bank zich op de markt met zeer interessante prijzen ; beursdiensten aan een ‘discount’ prijs, spaar- en
verzekeringsproducten alsook bankdiensten met een lage kost.
On line beursdiensten : Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt, Milaan en Londen. Keytrade Bank
laat toe te investeren in aandelen, beveks, warrants, opties (AEX en US) en obligaties van de eerste en tweede
markt.
On line bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen,
hoogrentende spaarrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa
en American Express).
Spaar- en verzekeringsproducten : Kasbons, kapitalisatiebons, pensioensparen en tak 23, …
Keytrade Bank wil via haar site www.keytradebank.com de mogelijkheid bieden aan particuliere en institutionele
beleggers om zélf hun bank- en beursverrichtingen te beheren via internet, ttz 24u/24, 7 dagen op 7. Dit concept,
uniek in België, weerspiegelt zich eveneens in het aanbod 3 in 1; elke klant ontvangt drie gratis on line rekeningen :
een zichtrekening, een spaarrekening en een effectenrekening. De klant heeft overal ter wereld en op elk moment
toegang tot deze rekeningen.
CONTACT: Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank tel : 32 2 679 90 00,
e-mail : marie.van.den.abeele@keytradebank.com

