
Kenmerken

■  Vertrouwde digitale 
handtekeningen 

 Op PKI gebaseerde digitale 
handtekeningen bieden een 
grotere zekerheid dan andere 
soorten elektronische 
handtekeningen en voldoen aan 
strengere voorschriften.

■  Lid van de Adobe Authorized 
Trust List (AATL) 

 Handtekeningen zijn compatibel 
met en worden automatisch 
vertrouwd door programma’s van 
Adobe en Microsoft Office

■  Meerdere identiteitsopties bij 
het ondertekenen 

 Legitimatiegegevens voor 
ondertekening kunnen worden 
afgegeven aan personen (bijv. 
Jaap Jansen) of op 
afdelingsniveau (bijv., 
boekhouding of personeelszaken)

■  Schaalbare toepassingen & 
integraties 

 U kunt kiezen uit toepassingen op 
basis van een token of een server

 Afhankelijk van de behoefte qua 
identiteit en volume, waaronder 
integratie met toonaangevende 
software voor het genereren van 
documenten

■  Timestamping Autoriteit
 Alle digitale handtekeningen van 

GlobalSign bevatten automatisch 
een door derden vertrouwd 
tijdstempel, ter ondersteuning van 
tijdgevoelige documenttransacties 
en audittrails

Schaalbare Document Signing-oplossing –            
van desktop tot globale oplossing 

Bedrijven van welke omvang dan ook vandaag de dag hebben beho
aan een vorm van digitale ondertekening met het oog op conformitei
beveiliging, verificatie en naleving. Van het architectenbureau tot de 
spreekkamer van de huisarts, van de basisschool tot de winkel of ee
bank, van het multinationale ingenieursbureau, het 
onderzoekslaboratorium, de universiteit, winkelketen of mondiale 
financiële instelling: vertrouwde handtekeningen zijn praktisch onmis
om veilig zaken te kunnen doen.

GlobalSign biedt uiteenlopende technologische opties voor digitale 
handtekening aan, van pc naar de cloud en door alle takken van een
onderneming, zodat bedrijven, hoe groot of hoe klein ze ook zijn, 
documentworkflows kunnen optimaliseren en aan de voorschriften 
kunnen voldoen.
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Juridisch erkende, compliant digitale handtekeningen 
Met de digitale handtekeningen van GlobalSign kunt u voldoen aan de 
vereisten van veel nationale en industrie-specifieke voorschriften met 
betrekking tot de juridische aanvaardbaarheid van elektronische 
handtekeningen in plaats van de traditionele handtekeningen met inkt, 
waaronder:

■  US ESIGN (Electronic Signatures in Global and National Commerce)
■  US UETA (Uniform Electronic Transactions Act) 
■  UN Model Electronic Signature Law 
■  eIDAS (geavanceerde handtekeningen, eSeals) 
■  FDA CFR 21 Part 11 
■  US State Professional Engineering (PE) Seals
■  EMA eSignature mogelijkheden
■  Sarbanes-Oxley (SOX)
■  HIPAA

 

DATASHEET

Vertrouwde digitale handtekeningen
voor documenten

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

Implementatieopties – certificaten op hardware of totaalservice
De Document Signing-certificaten en -services van GlobalSign zijn geschikt voor bedrijven van elke grootte, van 
individuen tot grote ondernemingen. Volgens de regelgeving moeten digitale certificaten worden opgeslagen op 
FIPS-conforme hardware, zoals een USB-token of HSM. GlobalSign biedt meerdere opties voor verschillende 
volumes en documentworkflows, waaronder een nieuwe cloudservice die hardware beheerd door de klant compleet 
overbodig maakt.

Digitale certificaten opgeslagen op USB-tokens
Implementaties gebaseerd op tokens zijn ideaal voor de ondertekening van kleinere volumes. Individuele  
ondertekeningsreferenties (bv. Peter Janssen) of referenties op afdelingsniveau (bv. boekhouding) worden 
opgeslagen op een draagbaar, FIPS-conform USB-token zodat ze in het bezit blijven van de ondertekenaar (een 
cruciale component van veel regelgeving) en kunnen worden meegenomen of gebruikt door externe 
medewerkers.

■  Ondertekening met individuele identiteit of identiteit op organisatie- of afdelingsniveau
■  Voldoen aan nationale en sectorspecifieke conformiteitsvereisten voor digitale handtekeningen
■  Aanpasbare approval signatures toevoegen, zoals een afbeelding van uw fysieke handtekening of een zegel
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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 of Everything. 

BE: +32 16 89 19 00
NL: +31 85 88 82 424

verkoop@globalsign.com
www.globalsign.nl
www.globalsign.be

gs-nl-doc-sign-april-22

Cloud-based Digital Signing Service
De Digital Signing Service van GlobalSign is cloud-gebaseerd, waardoor organisaties kunnen profiteren van 
langdurige, vertrouwde digitale ondertekening - identiteitsvalidatie van de ondertekenaar, integriteit van de 
inhoud, betrouwbare tijdstempels, onweerlegbaarheid - zonder de noodzaak om fysieke hardware te beheren of 
aangepaste integraties te bouwen. Deze optie is ideaal voor:

■  End-to-end digitale ondertekening voor Adobe Acrobat Sign-gebruikers
■  Digitale handtekeningen en zegels toevoegen in op maat gemaakte documentprocessen
■  Digitale verzegeling van documenten die worden beheerd binnen SaaS-documentenworkflows en 

-toepassingen

Certificaten opgeslagen op HSM
Organisaties die willen integreren met een intern ontwikkelde of standaard geautomatiseerde 

reist om de 

iten op organisatie-
IPS-conforme 

ing van het 

documenttoepassing, kunnen een HSM-implementatie gebruiken. Interne PKI-expertise is ve
integratie tussen de HSM en documentworkflow te configureren.

De ondertekeningsreferenties, uitgegeven door GlobalSign, worden uitgegeven voor identite
of afdelingsniveau (bv. boekhouding, financiën) en worden opgeslagen en beveiligd op een F
Hardware Security Module (HSM).

■  Integratie van digitale handtekeningen in bestaande documentworkflows en automatiser
ondertekeningsproces

■  Ondertekening met identiteit op organisatie- of afdelingsniveau
■  Ondersteunt de behoefte aan handtekeningen voor hogere volumes

 

■  Sign multiple document types with one credential
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