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IntraOffice Digital Signing

module Digital Signing
Papiervrij ondertekenen
Overeenkomsten snel en eenvoudig digitaal ondertekenen op

veilige en gebruiksvriendelijke methode met een rechtsgeldige

pc, laptop of smartphone? Dat kan met de IntraOffice module

ondertekening als resultaat.

Digital Signing.

Proces
Kostenreductie

De ondertekenaar wordt uitgenodigd om op het beveiligde

Het toepassen van de digitale ondertekening levert u grote

ondertekenportaal de overeenkomst te ondertekenen.

voordelen op. Veel handmatige handelingen worden overbodig,

Nadat op de knop ondertekenen geklikt wordt ontvangt de

print- en portokosten vervallen en de ondertekenprocessen

ondertekenaar een sms met een TAN-code. Zodra die code op

verlopen eenvoudiger en sneller. Kortom, de digitale

het handtekeningportaal wordt ingevoerd is de overeenkomst

handtekening zorgt voor tijdwinst en kostenreductie.

rechtsgeldig ondertekend.

Rechtsgeldig

Zekerheid

Europese wetgeving staat toe om zonder tussenkomst van pen

Via het portaal kunt u nauwgezet het ondertekenproces volgen.

en papier een overeenkomst rechtsgeldig te ondertekenen.

Bovendien worden notificatieberichten geheel automatisch

Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. Digital Signing

verstuurd zodat u de zekerheid heeft dat alle overeenkomsten

van IntraOffice biedt hiervoor een zekere,

altijd volledig en op tijd worden afgehandeld.

digitaal
ondertekenen

in 3 stappen

❶ ontvangen

❷ lezen

❸ ondertekenen

Modules
De documentoplossing IntraOffice wordt als SaaS-dienst

met ondersteuning voor bulk computeroutput. IntraOffice

vanuit de cloud geleverd. Voor een veilige gegevensuitwisseling

wordt dagelijks door meer dan 45.000 bedrijven gebruikt en

met uw backoffice-applicaties maakt IntraOffice gebruik

is in 7 landen operationeel en in 7 talen beschikbaar.

van koppelingen via webservices.

Meer informatie
IntraData

Wilt u weten wat IntraData voor uw organisatie kan

De documentoplossing IntraOffice wordt sinds 1996 door

betekenen? Bezoek www.intradata.nl voor meer informatie

IntraData op de markt gebracht. IntraData is een van de grond-

of neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 316 02 50.

leggers van de oplossing voor gedigitaliseerd archiefbeheer

We informeren u graag.
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