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LCDM-EUROPE is een jonge organisatie met hedendaagse softwareontwikkelaars. Zij 
hebben zich tot doel gesteld het internet veiliger te maken op het gebied van 
communicatie; in de brede zin van het woord. Randvoorwaarden zijn: eenvoudig in 
gebruik, tegen een redelijke kostprijs en met een hoge vorm van toegevoegde waarde. 
 
 
LOGO CERTIFICATION DISPLAY MANAGEMENT (LCDM) is een softwareapplicatie 
waarmee organisaties gecertificeerde logo’s kunnen uitbrengen voor gebruik op extern 
beheerde websites. Naast het beheren en tonen van het logo op gecertificeerde sites, kan 
er specifieke branche-informatie worden meegegeven. Door middel van klikken op het 
logo komt er een infobox tevoorschijn met de informatie. Deze informatie komt uit een 
centrale, niet vrij toegankelijke database die aan de applicatie is gekoppeld en NIET 
benaderbaar is door niet-gecertificeerde websites. 
 
 
EEN VOORBEELD: In de reisbranche kent men het ‘Veiligreizen-waarborg’. Dit waarborg 
zorgt voor schadeloosstelling indien een reisorganisatie/-bureau failliet gaat. De praktijk 
wijst uit dat er misbruik van het Veiligreizen-logo wordt gemaakt. Niet aangesloten 
organisaties plaatsen ongeoorloofd het logo van ‘Veiligreizen’. LCDM levert een 
managementmodule aan ‘Veiligreizen’ dat zelf beheerd kan worden. ‘Veiligreizen’ deelt 
hiermee gecertificeerde logo’s uit aan aangesloten reisorganisaties/-bureaus die op hun 
beurt het gecertificeerde logo op hun website plaatsen. Op deze manier kan ‘Veiligreizen’ 
wildgroei tegenhouden van ongeoorloofd gebruik. De eindconsument kan immers door 
aanklikken van het Veiligreizen-logo controleren of het om een aangesloten 
reisorganisatie/-bureau gaat. Zo wordt de aangesloten reisorganisatie onderscheidend en 
vormt het Veiligreizen-logo een waarborg.  Daarnaast levert het systeem statistische 
informatie, zoals het aantal bezoekers per dag. 
 
 
DE LCDM SEARCHMODULE zoekt naar logo’s die ongeoorloofd op websites worden 
geplaatst. In het voorbeeld van de reiswereld gaat het om het ongeoorloofd plaatsen van 
het Veiligreizen-logo op de websites van reisbureaus. Afhankelijk van het contract wordt 
er een lijst aangeleverd zodat, in dit geval, ‘Veiligreizen’ actie kan ondernemen op het 
ongeoorloofd gebruik. 
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WAAROM EEN LOGO CERTIFICATION DISPLAY MANAGEMENT? Vertrouwen is de 
belangrijkste drijfveer om zaken met elkaar te doen. Keurmerken, A, B of C merken 
bieden een waarborg dat men een product of dienst gerust kan afnemen. Echter in de 
wereld van copy en paste heeft men al gauw de schijn te pakken van het vertrouwen op 
het internet. LCDM biedt een real time systeem om de identiteit aan bezoekers van 
websites via een digitaal certificaat te laten zien of zij daadwerkelijk zijn aangesloten bij 
een certificerende organisatie. 
 
DE VOORDELEN LCDM : 
Voorkomt fraude  
Direct inzetbaar 
Gestandaardiseerde Logo’s /Keurmerken 
Het scheppen van vertrouwen 
Kan ingezet worden als commercieel instrument 
Identificatie van handelspartners 
Bescherming van keurmerk 
Bescherming van handels merk of handelsnaam 
Bescherming van e-display keurmerken 
Lage cost of ownership 
Certificaten zijn naar eigen wens in te stellen 
Wegnemen van angst om via internet aankopen te doen 
Via unieke zoektechnologie worden niet-legitieme keurmerken/logo’ s opgespoord. 
Eenvoudig in gebruik 
Kan ook als full operation service uitgevoerd worden door LCDM 
 
Technologie: 
 
 
Veiligheid: De databases inclusief het CMS draaien op de Secure Servers van LCDM. Via 
een combinatie van unieke URL en IP wordt een webpagina geautoriseerd voor 
het tonen van een logo en wordt het certificaat hieraan gekoppeld. 
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BEGRIPPEN     
 
Managementmodule:      
Webbased content management tool waarmee u het logobeheer uitvoert. 
 
Displayers:     
Hieronder wordt een logo onder verstaan dat wordt vertoond met een unieke URL in 
combinatie met een IP-adres. Displayers kunnen geupload worden in jpg of gif, maximale 
grootte 300 x 300 pixels, maximale bestandsgrootte 100 Kb. 
    
Varianten:     
Een displayer kan meerdere varianten hebben, bijvoorbeeld afwijkende grootte/kleur. 
Standaard zijn er vijf varianten te uploaden.      
      
Databasecertificaat:      
Het databasecertificaat dat getoond wordt na aanklikken van het logo bevat vijf vrij te 
definiëren velden, die worden vastgelegd in het certificaatdesign. Additionele velden op 
aanvraag. 
      
Searchmodule:   
Module waarmee binnen de branche wordt gezocht naar oneigenlijk gebruik van 
displayers. Resultaat is een maandelijkse lijst van URL's, een hitlist.  
 
Validation Service:    
Niet-legitieme gebruikers kunnen additioneel in naam van opdrachtgever worden gemaild 
om het gebruik te registeren c.q. het logo te verwijderen. Indien na e-mailsommatie er 
geen actie heeft plaatsgevonden, wordt dit aan opdrachtgever per e-mail gemeld. 
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