
CASE STUDY 

Parchment gebruikt de Digital Signing 
Service van GlobalSign om de 
elektronische verificatiegegevens van 
academische instellingen te beveiligen 

Achtergrond 
Parchment, de toonaangevende aanbieder van software voor het beheer van 
academische documenten, wist dat documentbeveiliging een van de kritieke factoren 
was bij de overstap van papieren naar elektronische documenten in een academische 
instelling. Deze instellingen doen veel moeite om hun papieren documenten en 
transcripten te beveiligen, waaronder antikopieerbeveiliging, hologrammen, 
watermerken en meer, om de documenten te beschermen, fraude te beperken en hun 
merknaam te beschermen. Het spreekt vanzelf dat ze hetzelfde beschermingsniveau 
eisen voor elektronische versies. 

Parchment vond een oplossing die voldeed aan de hoge beveiligingsnormen van hun 
klanten en die tegelijk gemakkelijk te integreren was in hun platform: de digitale 
handtekeningen van GlobalSign. Digitale handtekeningen certificeren de documenten, 
voorkomen dat de inhoud van de documenten gemanipuleerd wordt, valideren de bron 
van het document zodat ontvangers weten dat het daadwerkelijk afkomstig is van de 
instelling en voorzien een vertrouwde tijdstempel als bewijs van wanneer het document 
werd gegenereerd. 

"Parchment wil het voor instellingen en individuen gemakkelijk maken om digitale 
documenten te verzenden en ontvangen, en documentbeveiliging speelt daar een 
cruciale rol in", vertelt Chris Kaschmitter, Vice President of Member Services bij 
Parchment. "We waren de eerste leverancier die gecertificeerde pdf's aanbood voor 
legitimatie in het hoger onderwijs en de afgelopen jaren is de vraag daarnaar alleen 
maar toegenomen. Elke instelling die elektronische legitimatie gebruikt, van het 
basisonderwijs tot universiteiten, verwacht het "Blue Ribbon Certified" symbool en weet 
dat het document dan te vertrouwen is." 

De belangrijkste voordelen 
■ Alle elektronische academische documenten – transcripten, diploma's, 

certificaten, verificaties en andere studentendossiers – worden veilig afgeleverd 
en geven het "Certified Blue Ribbon" weer, een verwachte beveiligingsindicator 
in de academische sector 

■ Klanten van Parchment kunnen genieten van de voordelen van digitale 
handtekeningen, waaronder het voorkomen van manipulatie, tijdstempels en 
bewijs van wie het document heeft aangemaakt, zonder dat ze zelf certificaten 
hoeven te beheren. 

■ Klanten van Parchment kunnen hun handtekeningen voorzien van hun 
merknaam en academische documenten certificeren in naam van hun instelling. 

KLANTENPROFIEL 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

  

 

 

 

■ SECTOR: 
Onderwijstechnologie 

■ KLANTENBESTAND: 
Meer dan 8000 instellingen voor 
lager en hoger onderwijs 

■ OPLOSSING VAN GLOBALSIGN: 
Digital Signing Service 

IN HET KORT 

■ UITDAGING: 
Parchment gebruikte al jaren digitale 
handtekeningen voor de beveiliging 
en certificering van de elektronische 
academische documenten van hun 
klanten, om te bewijzen dat deze 
echt en niet vervalst zijn, en om de 
inhoud van de documenten te 
beschermen tegen manipulatie. Hun 
oorspronkelijke, op hardware 
gebaseerde implementatie kostte 
echter veel geld en middelen omdat 
de hardware en cryptografische 
componenten voortdurend moesten 
worden bijgewerkt. 

■ OPLOSSING: 
De cloud- gebaseerde Digital Signing 
Service van GlobalSign biedt 
dezelfde voordelen als digitale 
handtekeningen zonder dat 
Parchment hardware en PKI intern 
moet beheren. Een gehoste service 
zorgt ervoor dat Parchment zich kan 
richten op zijn kerncompetenties, 
terwijl GlobalSign de cryptografische 
componenten beheert die vereist zijn 
voor ondertekening en updates 
volgens de meest recente best 
practices. 

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


 

 

  

  

  

 

 

 

Digital Signing Service CASE STUDY 

De evolutie van implementatie – van interne 
HSM tot cloud-gebaseerde service 
Parchment is al sinds 2009 klant bij GlobalSign, toen zij voor het eerst de 
digitale handtekeningen van GlobalSign implementeerden voor de 
elektronische verificatie van academische documenten met behulp van een 
Hardware Security Module (HSM). Dit betekende dat de digitale 
handtekeningcertificaten die werden gebruikt om documenten te certificeren 
en te beveiligen, werden opgeslagen op HSM's (meerdere instanties nodig 
voor redundantie en back-up) die Parchment op locatie beheerde. 

Hoewel deze oplossing hun doelstellingen realiseerde om documenten van 
hun klanten digitaal te ondertekenen en te beveiligen, stonden de interne 
teams van Parchment in voor het onderhoud, met name bij een 
hardware-upgrade enkele jaren geleden en veranderingen aan de best 
practices voor PKI in de loop van de jaren (bijv. ondersteuning van OCSP 
Responses in aanvulling op de CRL's, met inbegrip van betrouwbare 
tijdregistratiediensten). 

Toen GlobalSign een cloud-gebaseerde Digital Signing Service 
introduceerde met dezelfde ondertekeningsfunctie zonder dat daarvoor 
hardware beheer nodig was, besliste Parchment al snel om te migreren 
naar de nieuwe service. Ze zouden dezelfde mogelijkheden voor digitale 
ondertekening hebben, waardoor de overgang naadloos zou verlopen voor 
hun eindklanten en ze alle andere cryptografische taken en het PKI-beheer 
konden overlaten aan GlobalSign. 

De Digital Signing Service biedt alle cryptografische componenten die nodig 
zijn om handtekeningen toe te passen in één RESTful API-aanroep, wat de 
integratie in de bestaande systemen van Parchment vereenvoudigde. 
Parchment kan zich nu volledig richten op zijn kerncompetenties, wetende 
dat GlobalSign ervoor zorgt dat de service betrouwbaar, beschikbaar en 
up-to-date is met de laatste industrienormen. 

Resultaten 

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). 

“Van de tien jaar dat we 
samenwerken met GlobalSign ben 
ik vooral onder de indruk van hoe 
toegankelijk ze zijn. Er is altijd 
iemand die onze vragen 
beantwoordt, ze houden ons 
proactief op de hoogte en updaten 
voortdurend hun oplossingen zodat 
deze voldoen aan de meest recente 
best practices in de sector. Hun 
uitbreiding van cloud-gebaseerde 
services toont aan dat ze 
vooruitdenkend zijn en dat maakt 
dat ik erop vertrouw dat ze ons nog 
jarenlang zullen kunnen 
ondersteunen.” 

■ Dankzij de overschakeling naar de cloud-gebaseerde Digital Signing 
Service, kan Parchment zijn PKI-services uitbesteden aan GobalSign. 
Zo hoeven ze niet langer te investeren in lokale HSM's, deze niet te 
beheren en niet op de hoogte te blijven van de meest recente 
PKI-technologie en best practices. 

■ Digitale handtekeningen zijn nog steeds geïntegreerd in het aanbod 
van Parchment – alle records, transcripten, diploma's, certificaten en 
verificaties die worden beheerd in het platform van Parchment, worden 
digitaal ondertekend om hun inhoud te beschermen en hun echtheid te 
verifiëren. 

■ Door het elimineren van hardware- en beheerkosten is de Digital 
Signing Service kosteneffectiever dan de oorspronkelijke 
HSM-gebaseerde implementatie. 

- Chris Kaschmitter 
Vice President of Member Services, 

Parchment 

Over Parchment 
Parchment is van mening dat verificatiegegevens 
belangrijk zijn. Instellingen en individuen een 
gebruiksvriendelijk platform bieden om hun 
documenten op een veilige manier online te 
verzenden en te ontvangen, zoals transcripten en 
diploma's. Hiermee is Parchment de 
toonaangevende leverancier van eCertificaten 
geworden. Sinds 2003 werden 20 miljoen 
documenten uitgewisseld tussen afzenders en 
ontvangers in het netwerk van Parchment. Dit 
netwerk, dat 22% van de secundaire scholen en 
13% van de instellingen voor hoger onderwijs in de 
VS omvat, is dé manier om van verificatiegegevens 
opportuniteiten te maken. 

Meer over GlobalSigns Digital Signing Service > 

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