
CASE STUDY 

DocuFirst integreert de Digital Signing Service 
van GlobalSign in papierloze leningssoftware 
om veilige end-to-end documentworkflows 
mogelijk te maken 

Uitdaging 
DocuFirst, een toonaangevende leverancier van leningssoftware, heeft al jaren ervaring 
met het beheer van elektronische documenten, maar wilde zijn aanbod uitbreiden met 
digitale handtekeningen zodat hun klanten het volledige proces, van leningsaanvraag 
tot de financiering, online konden houden. Dit was vooral belangrijk omdat in hun 
klantenbestand veel instellingen leningen en hypotheken verstrekken aan particulieren 
en ondernemingen. Hierbij gaan ze vaak gebruik maken van allerhande formulieren die 
ingevuld moeten worden en deze vereisen dan weer handtekeningen voor de 
afwikkeling van transacties. 

Door het hele ondertekeningsproces online af te handelen kunnen er aanzienlijk kosten 
en middelen bespaard worden. Zo wordt de efficiëntie van de documentenworkflow 
aanmerkelijk verhoogd. Omdat DocuFirst besefte dat haar klanten handtekeningen 
nodig hebben die in elk geval even veilig én vertrouwd zijn als een handtekening in inkt 
op papier. Daarnaast moeten ze ook rekening houden met de meest recente vereisten 
voor elektrische handtekeningen van industriegroepen in de VS zoals het Department 
of Housing and Urban Development en de Federal National Mortgage Association, had 
DocuFirst een PKI-gebaseerde oplossing voor digitale handtekeningen voor ogen. 

KLANT PROFIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 SECTOR: 
Papierloze leningssoftware 

 KLANTENBESTAND: 
Krediet-, verzekerings- en 
vastgoedondernemingen 

 OPLOSSING GLOBALSIGN 
Digital Signing Service 

IN HET KORT 

 PROBLEEM:“Handtekeningen waren jarenlang een knelpunt voor de kredietsector en onderbraken 
DocuFirst wilde digitalede elektronische en automatische transacties die eindgebruikers intussen verwachten", handtekeningen integreren in zijn

aldus Randall Nachman, oprichter van DocuFirst. "We wilden kredietgevers de leningssoftware zodat hun klanten
mogelijkheid bieden om het ondertekeningsproces online af te handelen zonder in te transacties volledig online konden 
boeten aan beveiliging en vertrouwen. Door digitale handtekeningen in ons pakket op afhandelen en tegelijk konden 
te nemen kunnen wij van begin tot einde een werkstroom aanbieden met ondertekening voldoen aan de regelgeving inzake 

elektronische handtekeningen endie veiliger is dan de traditionele handtekening op papier met inkt, dankzij de 
hun documenten beter konden

onderliggende cryptografie, validatie van identiteit en timestamp." beveiligen. 

 OPLOSSING: 
De Digital Signing Service van

Oplossingsvereisten Globalsign stelt hen in staat om 
vertrouwde digitale 

 Betrouwbare en conforme digitale handtekeningen rechtstreeks binnen handtekeningen rechtstreeks in 
de DocuFirst-toepassing leveren hun toepassing te integreren 

zonder aanzienlijke interne 
 Klanten een naadloze ondertekeningservaring bieden ontwikkeling, cryptografische 

expertise of investeringen in 
 Flexibiliteit om met meerdere soorten identiteiten te ondertekenen hardware. De oplossing is 

eenvoudig te implementeren en te 
 Eenvoudige integratie om DocuFirst-ontwikkelings- en onderhouden voor zowel 

ondersteuningsteams niet te belasten. DocuFirst als hun klanten. 

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


 

 

 

 

  

  
 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

Digital Signing Service CASE STUDY 

De Oplossing 
De cloud-gebaseerde Digital Signing Service (DSS) van GlobalSign past 
perfect bij de behoeften van DocuFirst en biedt alles wat nodig is om 
digitale handtekeningen in elke toepassing te implementeren met een 
eenvoudige integratie. Voor andere implementatieopties zouden de 
ondersteunende cryptografische componenten (bv. 
handtekeningcertificaten, sleutelbeheer, tijdstempelserver, OCSP- of 
CRL-service) afzonderlijk beschikbaar moeten worden gesteld en zijn vaak 
investeringen in lokale hardware nodig. DSS biedt deze componenten aan 
via een eenvoudige API-oproep, wat de integratie aanzienlijk vereenvoudigt 
en de noodzaak voor interne cryptografische expertise of onderhoud aan 
hardware overbodig maakt. 

Dankzij de hoge verwerkingscapaciteit van de service kunnen 
handtekeningen onmiddellijk en meerdere keren in het document worden 
toegepast. In tegenstelling tot concurrerende oplossingen, die doorgaans 
slechts één digitale handtekening ondersteunen om het document te 
verzegelen, is elke handtekening in de DocuFirst-workflow een digitale 
handtekening. Dat geeft klanten meer controle omdat elke handtekening 
voorzien wordt van een tijdstempel met details die direct in het document 
worden ingevoegd. 

Resultaten 

 Klanten van DocuFirst kunnen hun volledige documentenworkflow 
online afhandelen, waardoor de kosten tot 90% afnemen en er 
aanzienlijk minder tijd nodig is voor het beheren, archiveren en 
verzenden van papieren dossiers 

 DocuFirst-klanten profiteren van de voordelen van digitale 
handtekeningen, waaronder tijdregistratie, audit ondersteuning, 
sabotagebewijs, zonder dat ze zelf certificaten hoeven te beheren 

 DocuFirst-klanten kunnen hun handtekeningen van een merknaam 
voorzien 

 Eenvoudige REST API-integratie zorgt ervoor dat DocuFirst digitale 
handtekeningen direct kon integreren in de applicatie met minimale 
ontwikkeling en geen beheer van lokale hardware 

 De cloud-gebaseerde Digital Signing Service vraagt weinig onderhoud, 
weinig tot geen handmatige interactie met de service of sleutelbeheer 
in vergelijking met HSM-gebaseerde implementaties 

Over GlobalSign 

GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiliging-
soplossingen 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 ondersteu-
nen de miljarden services, apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het 
internet der dingen (IoT). 

“In de kredietsector spelen 
transacties en technologie een 
belangrijke rol. Om te kunnen 
schalen en groeien – en dat gaat 
verder dan de kredietsector – 
moeten we de laatste 
technologieën gebruiken en 
automatiseren. Integraties zoals 
de Digital Signing Service – 
eenvoudig, cloud-gebaseerd, 
flexibel, geen grote investeringen 
vooraf nodig – zijn de toekomst 
en GlobalSign is 
toonaangevend.” 

- Randall Nachman 
Oprichter, 
DocuFirst 

Over DocuFirst 
DocuFirst is een aanbieder van documentbeheersoftware 
waarmee organisaties handmatige processen die op 
papier berusten kunnen elimineren en zodoende digitale 
inhoud efficiënter kunnen verzamelen. Het bedrijf beschikt 
over robuuste documentbeheerfuncties en maakt het 
bedrijven mogelijk om gegevens te verzamelen en op te 
slaan die nodig zijn voor het invullen van formulieren, het 
aanmaken en digitaal ondertekenen van deze formulieren 
en de indexering van documenten en de bijbehorende 
werkstromen te automatiseren. Al deze elementen zijn 
noodzakelijke stappen in 100% digitale transacties. Kijk 
voor meer informatie over DocuFirst op 
www.docufirst.com. 

BE: +32 16 89 19 00 verkoop@globasign.com 
NL: +31 85 88 82 424 www.globalsign.nl 
UK: +44 1622 766766 
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