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Implementeer schaalbare, cloudgebaseerde digitale 
handtekeningen wanneer u ze nodig heeft, dankzij 
Atlas, GlobalSigns certificaatengine met hoge 
beschikbaarheid en hoge verwerkingscapaciteit  ■  Integratie van vertrouwde digitale 

handtekeningen in bestaande 
workflowoplossingen voor 
documenten 

 ■  Uitbesteding van cryptografisch 
sleutelbeheer en PKI aan een 
onafhankelijke, betrouwbare CA

 ■  Alle cryptografische componenten 
inbegrepen – uitgifte van 
handtekeningcertificaten, 
tijdstempels, OCSP- of CRL-service 

 ■  Eenvoudige integratie met API’s 
en SDK’s, en ondersteuning voor 
bulkuitgifte om te voldoen aan de 
handtekeningvereisten  

 ■  Geen lokale hardware te beheren

 ■  Ondertekening met individuele 
identiteit of identiteit op 
afdelingsniveau 

 ■  Het Atlas-portaal voor 
abonnementenbeheer maakt 
het eenvoudiger dan ooit om 
veilige, direct vertrouwde digitale 
handtekeningen naar de hele 
onderneming uit te breiden

 ■  Eenvoudige toegang tot DSS-
bronnen (API’s en integratiegidsen, 
videotutorials, enz.) via het 
bijbehorende informatiecentrum

 ■  GlobalSign is lid van Adobe’s 
Approved Trust List (AATL) en 
Microsoft Root Trust programma 
handtekeningen worden dus 
automatisch vertrouwd

 ■  Voldoen aan nationale en 
sectorspecifieke regelgeving, 
waaronder US ESIGN, USE UETA, 
UN Model Electronic Signature 
Law, eIDAS (advanced signatures, 
eSeals), FDA CFR 21 Part 11, 
EMEA eSignature Capabilities, US 
State Professional Engineering (PE) 
Seals, en meer

Digital Signing Service

KENMERKEN

Met GlobalSigns innovatieve Digital Signing Service (DSS) kunt u 
digitale handtekeningen implementeren in elke toepassing met één 
eenvoudige REST API-integratie. Dat betekent dat alle ondersteunende 
cryptografische componenten, waaronder handtekeningcertificaten, 
sleutelbeheer, timestampserver en OCSP- of CRL-service, beschikbaar 
zijn via één API-call, met minimale ontwikkeling of overheadkosten 
en geen lokale hardware die moet worden beheerd. Als leider op dit 
gebied hebben we DSS ontworpen om de latentie en de overhead te 
verminderen die gepaard gaan met eigen oplossingen voor digitale 
handtekeningen en andere, meer complexe integraties.

In de backend wordt DSS aangedreven door GlobalSigns 
certificeringsinstantie voor grote volumes, Atlas. Deze verbinding maakt 
het mogelijk om sneller dan ooit certificaten voor digitale handtekeningen 
te maken, uit te geven en te implementeren. Een intuïtieve en 
gebruiksvriendelijke portal voor abonnementenbeheer helpt beheerders 
bij het plaatsen, volgen en beheren van orders.
In de Atlas-portal kunt u uw Digital Signing Service-abonnementen beheren en 
identiteiten registreren die moeten worden gevalideerd:

Genereer zelf uw referenties in de Atlas-portal om veilig toegang te krijgen tot uw 
DSS-account:

https://www.globalsign.com/nl-nl/digitale-handtekeningen?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF


FICHE TECHNIQUEDATASHEETDigital Signing Service

Service de signature numérique
Digital Signing Service Traditionele implementaties 

van digitale handtekeningen 

Integratie met toepassingen 
voor het ondertekenen van 
documenten

Via een eenvoudige REST API Vereist interne cryptografische 
expertise voor configuratie en beheer

Cryptografische
handtekening componenten 
(bijv. certificaten, OCSP, 
CRL, tijdstempels)

Inbegrepen in één enkele API; geen 
behoefte aan geavanceerde 
cryptografische kennis of 
ontwikkelingsmiddelen

Apart beschikbaar, moeten apart 
worden aangeroepen door toepassing 
en interne ontwikkelingsresources 
voor configuratie

Schaalbaarheid
Uiterst schaalbaar – geen 
bijkomende configuratie of integratie 
vereist

Mogelijk bijkomende hardware
en configuratie vereist

Hoge beschikbaarheid 
en noodherstel

Geleverd via GlobalSigns door 
WebTrust geaccrediteerde, 
robuuste infrastructuur met 
datacenters wereldwijd, redundantie 
en uitstekende netwerkbeveiliging

Vereist investering in bijkomende 
lokale hardware

Privé sleutelbeheer 
en -opslag

Uitgevoerd door REST API – 
geen interne middelen 
of hardware vereist

De klant is verantwoordelijk voor het 
beheer en de opslag van sleutels 
(d.w.z. via cloud of lokale HSM) 

Handtekeningsidentiteiten

Ondersteuning van individuele
identiteiten of identiteiten op 
afdelingsniveau (bijv. Peter Jansen, 
HR)

Niet alle implementaties ondersteunen 
beide types identiteiten

Beheer van identiteiten/
diensten

Gebruikers kunnen 
GlobalSign-abonnementen direct via 
de Atlas-portal bestellen en beheren

Geen onmiddellijk certificaatbeheer 
beschikbaar

Voor wie is de Cloud Digital Signing Service bedoeld?
De vraag naar vertrouwde en rechtsgeldige digitale handtekeningen is nog nooit zo groot geweest. Gelukkig 
kunt u met de Digital Signing Service (DSS) van GlobalSign op een eenvoudige manier digitale handtekeningen 
en zegels toevoegen aan bestaande document workflows en -toepassingen.

DSS pakt algemene uitdagingen op het gebied van digitale transformatie en bedrijfsvoering aan, waaronder:

 ■ de behoefte aan een reeks zekerheidsniveaus, van verzegeling tot wettelijk bindende overeenkomsten;

 ■ de noodzaak om de gegevensintegriteit te garanderen en IP/merk te beschermen door het creëren van   
 fraudebestendige documenten;

 ■ naleving van de wettelijke vereisten rond de uitwisseling van elektronische documenten;

 ■ de noodzaak om het tempo van het bedrijfsleven veilig te versnellen door de CO2-voetafdruk van   
 papieren transacties, inclusief de distributie, te verminderen;

 ■ de mogelijkheid om de bedrijfscontinuïteit te behouden onder gedistribueerde en externe werknemers.

https://www.globalsign.com/nl-nl?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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Over GlobalSign 
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en 
beveiligingsoplossingen waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders 
en IoT- vernieuwers wereldwijd hun online communicatie kunnen beveiligen, miljoenen 
geverifieerde digitale identiteiten beheren en authenticatie en encryptie automatiseren. 
Zijn grootschalige Public Key Infrastructure (PKI) en identiteits-oplossingen ondersteunen 
de miljarden services, apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet 
van alles.
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Digital Signing Service

DSS is de ideale oplossing voor digitale handtekeningen voor:

Adobe Acrobat Sign Enterprise-gebruikers die end-to-end digitale ondertekening zoeken
Digital Signing Service van GlobalSign is al geïntegreerd in Adobe Acrobat Sign, waardoor het de 
eenvoudigste manier is om wettelijk geaccepteerde en openbaar vertrouwde digitale handtekeningen toe te 
voegen aan Adobe Acrobat Sign workflows. Zodra de DSS-account van een organisatie is geconfigureerd, 
kunnen medewerkers handtekeningcertificaten aanvragen en direct documenten ondertekenen met Adobe 
Acrobat Sign.

DocuSign-gebruikers die veilige digitale handtekeningen aan bestaande workflows willen 
toevoegen
Met de digitale handtekeningen voor DocuSign van GlobalSign kunnen bedrijven van elke omvang de overstap 
maken van langzame, papieren, handmatige overeenkomstprocessen naar een 100% digitale oplossing. 
Gebruikers kunnen nu eenvoudig vertrouwde handtekeningen van GlobalSign toepassen via DocuSign, de 
vertrouwde leider op het gebied van digitale documenten en de geprefereerde oplossing voor elektronische 
handtekeningen van Microsoft. De naadloze, cloud gebaseerde integratie biedt een echte end-to-end 
ondertekeningsoplossing en verlaagt drempels zoals kosten, hardware-onderhoud en interne expertise.

Organisaties en dienstverleners die digitale handtekeningen willen toevoegen aan hun eigen 
aangepaste documentworkflows en -toepassingen

 ■ Veel organisaties hebben hun eigen elektronische document workflows ontwikkeld om weg te stappen  
van tijdrovende en dure papieren processen (bv. nieuwe klanten aantrekken, contracten uitwisselen, HR-
taken enz.). Met de Digital Signing Service beschikken bedrijven over een eenvoudig te implementeren en 
kostefficiënte manier om digitale handtekeningen toe te voegen aan deze processen. Deze service biedt 
meer zekerheid over de identiteit van de ondertekenaar, de echtheid van de handtekening en de integriteit 
van de inhoud in vergelijking met andere soorten elektronische handtekeningen.

 ■ Steeds meer document workflows of aanbieders van documentbeheer integreren digitale zegels in hun  
toepassingen om documenten beter te beveiligen en de conformiteit te garanderen. Digitale verzegeling 
voorziet de inhoud van documenten van een fraudebestendige zegel met tijdstempel en biedt zekerheid 
over wie het heeft gemaakt en wanneer – dit alles speelt een rol bij het voorzien van inspectiesporen, 
conformiteit met verschillende voorschriften en rechtsgeldigheid. Met DSS kunt u met een eenvoudige 
REST API-integratie digitale zegels in uw platform integreren, waardoor het de duidelijke winnaar is voor 
dienstverleners en Everything-as-a-Service-bedrijven die hun klanten veilige digitale handtekeningen 
willen aanbieden.
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