
Uitdaging
Hill Dermaceuticals, een farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in 
dermatologische producten voor volwassen en kinderen met moeilijk te 
behandelen huidaandoeningen, implementeerde digitale handtekeningen in  
plaats van handtekeningen in inkt om papierloos te kunnen werken. Gezien 
de hoeveelheid ondertekende documentatie die het bedrijf genereerde en 
moest beheren, was vertrouwen op fysieke documenten niet efficiënt. De 
overschakeling naar elektronische workflows bespaarde aanzienlijk veel tijd, 
vooral bij het zoeken naar en raadplegen van oude documenten. 

Hun oorspronkelijke ondertekeningsoplossing hielp bij het stroomlijnen van 
processen, maar de prijsregeling werd gewijzigd in een prijs per handtekening 
en er was nog ruimte voor verbetering, zoals de nood om afzonderlijk 
tijdstempels te voorzien en de handtekeningen werden niet automatisch 
vertrouwd bij verzending naar derden. Hill Dermaceuticals ging op zoek naar 
een gebruiksvriendelijkere, meer rendabele ondertekenings- oplossing 
waarmee ze gemakkelijker zouden kunnen voldoen aan FDA CFR 21 Deel 
11, een bepaling waaraan ze moeten voldoen als farmaceutisch bedrijf. 

 "Ik was op zoek naar een oplossing die het leven van iedereen gemakkelijker  
zou maken, zowel dat van mijn collega's als dat van mij", aldus Jeff 
Tabatabai, Director of Operations, Hill Dermaceuticals. "Elk document heeft 
meerdere handtekeningen nodig en daarom wilde ik dat het 
ondertekeningsproces zou eenvoudig mogelijk zou zijn. Op het gebied van 
administratie was er bij onze vorige oplossing handmatige interventie nodig, 
vooral wat tijdstempels en vertrouwensankers betreft, en omdat de 
wachtwoorden van werknemers regelmatig gewijzigd moeten worden volgens 
de FDA. Een oplossing die al dat mogelijk maakte en iets rendabeler was, 
zou ideaal zijn en die hebben we gevonden bij GlobalSign." 

Eisen aan de oplossing

 

CASE STUDY

Hill Dermaceuticals kiest voor 
GlobalSign voor FDA-conforme 
digitale handtekeningen

Klantenprofiel

■  SECTOR
 Farmaceutische industrie

■  AANTAL MEDEWERKERS
 35+ werknemers die 14.000+ 

handtekening per jaar toepassen

■  OPLOSSING VAN GLOBALSIGN
 Digitale handtekeningen 

gebaseerd op tokens

In het kort

■  PROBLEEM
 Hill Dermaceuticals was op zoek 

naar een rendabele oplossing voor 
digitale handtekeningen die het 
ondertekeningsproces voor 
werknemers zou vereenvoudigen 
en ervoor zorgde dat het bedrijf 
gemakkelijker kon voldoen aan de 
eisen van FDA CFR 21 Deel 11.

■  OPLOSSING
 De Document Signing-certificaten 

van GlobalSign bevatten 
timestamp van derden en kunnen 
een onbeperkt aantal openbaar 
vertrouwde digitale 
handtekeningen toepassen voor 
een vast bedrag. De op tokens 
gebaseerde oplossing zorgt ervoor 
dat werknemers gemakkelijk 
documenten kunnen ondertekenen 
en timestamp aanbrengen, en de 
functies voor wachtwoordbeheer 
zorgen ervoor dat het bedrijf aan 
de FDA-eisen voldoet.

■  Voldoen aan de vereisten inzake elektronische handtekeningen van FDA 
CFR 21 Deel 11

■  Rendabeler zijn dan een prijs per handtekening 

■  Mogelijkheid om het wachtwoordbeleid van de FDA af te dwingen     
zonder handmatige tussenkomst  

■  Ondertekeningsproces moet eenvoudig zijn voor werknemers  

■  Een vertrouwde timestampservice zou een voordeel zijn,                        
zodat deze niet apart zouden moeten worden voorzien

■  Een vertrouwde timestampervice zou een voordeel zijn, zodat deze niet 
apart zouden moeten worden voorzien



 

Digital Signing Certificaten CASE STUDY

Oplossing
Document Signing-certificaten van GlobalSign opgeslagen op 
cryptografische USB-tokens zijn de perfecte oplossing voor de 
noden van Hill Dermaceuticals. Gebruikers kunnen voor een 
vast bedrag zoveel documenten ondertekenen als nodig en de 
handtekeningen zijn PKI-gebaseerde digitale handtekeningen, 
het sterkste type elektronische handtekeningen op de markt en 
ze voldoen aan de vereisten van FDA CFR 21 Deel 11. Door 
de certificaten op te slaan op draagbare tokens kunnen 
werknemers gemakkelijk documenten ondertekenen en de 
cryptografische tokens bieden geavanceerd 
wachtwoordbeheer, waardoor de wachtwoordregels van de 
FDA gemakkelijker kunnen worden toegepast. 

Timemstamping van derden worden automatisch ingevoegd bij 
elke handtekening, bieden bescherming tegen fraude en 
antidateren, en beschermen de integriteit van gegevens. 
Iedereen, van andere werknemers tot auditeurs, kan 
controleren wanneer de handtekening werd aangebracht 
zonder dat ze daarvoor een aparte timestampingservice nodig 
hebben. Bovendien hoeven niet handmatig vertrouwensankers 
te worden verstrekt als de ondertekende documenten extern 
worden verzonden. GlobalSign is lid van Adobes Approved 
Trust List (AATL) en Microsofts Root Trust List, waardoor alle 
digitale handtekeningen automatisch vertrouwd worden.

Resultaten 

Over Hill Dermaceuticals
Hill Dermaceuticals, Inc.® werd opgericht in 1943 en 
heeft zijn hoofdzetel in Sanford, Florida. Hill 
Dermaceuticals, Inc.® is een farmaceutisch bedrijf 
dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie 
van dermatologische producten voor volwassenen en 
kinderen met moeilijk te behandelen 
huidaandoeningen zoals psoriasis van de hoofdhuid, 
atopische dermatitis/eczeem, chronische 
eczeemachtige otitis externa en keratosis actinea.

“"Veel ondertekenings- 
oplossingen zijn bedoeld voor 
grote ondernemingen en we 
vonden niet direct een oplossing 
die betaalbaar, efficiënt en 
conform was. De flexibele 
oplossingen en responsieve 
supportteams van GlobalSign 
waren een aangename 
verandering in vergelijking met 
wat we gewoon waren. Ze zien 
kleinere bedrijven niet over het 
hoofd en dat apprecieer ik  
enorm. Ik beveel hen aan 
iedereen aan die op zoek is   
naar een eenvoudige oplossing 
met uitstekende klantenservice."”  
 - Jeff Tabatabai 

Director of Operations, 
Hill Dermaceuticals 

Over GlobalSign
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligings    
oplossingen 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 
der dingen. 
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■  Met behulp van elektronische documenten in plaats van 
fysiek papier, verlopen de processen van Hill 
Dermaceuticals veel efficiënter en krijgen werknemers 
veel sneller toegang tot documenten – 10 keer sneller 
dan fysieke documenten.

■  Ingebouwde timestamp en de functies voor 
wachtwoordbeheer van het token maken het voor Hill 
Dermaceuticals gemakkelijker om aan de FDA-eisen te 
voldoen.

■  In vergelijking met de vorige oplossing kunnen 
werknemers gemakkelijker en sneller documenten 
ondertekenen. Als ondertekende documenten buiten het 
bedrijf worden verzonden, worden de handtekeningen 
automatisch vertrouwd; Hill Dermaceuticals hoeft niet 
langer handmatig vertrouwensankers te verstrekken. 
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