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Kenmerken

■  DE EENVOUDIGSTE 
ONDERTEKENINGSERVARING 
VOOR UW DIGITALE WORKFLOWS

 Adobe Acrobat Sign vereenvoudigt het 
ondertekeningsproces met aanpasbare 
workflows die integreren met 
toonaangevende bedrijfstoepassingen

■  BEVEILIG UW DOCUMENTEN EN 
WERK CONFORM MET 
VERTROUWDE DIGITALE 
HANDTEKENINGEN

 PKI-gebaseerde digitale 
handtekeningen bieden een hogere 
veiligheid dan andere soorten 
elektronische handtekeningen en 
voldoen aan strengere voorschriften.

■  NAADLOZE INTEGRATIE MAAKT 
HET EENVOUDIG OM DIGITALE 
HANDTEKENINGEN TOE TE 
VOEGEN AAN ADOBE ACROBAT 
SIGN-WORKFLOWS

 De Digital Signing Service van 
GlobalSign is geïntegreerd met Adobe 
Acrobat Sign via de technische 
specificatie van het Cloud Signature 
Consortium en het Adobe Cloud 
Signature Partner Program – 
Gebruikers van Adobe Acrobat Sign 
kunnen vertrouwde digitale 
handtekeningen creëren binnen het 
platform zonder dat ze hardware, 
PKI-expertise of ontwikkelingstijd nodig 
hebben

De eenvoudigste manier om wettelijk erkende en 
publiekelijke betrouwbare digitale handtekeningen toe te 
voegen aan uw Adobe Acrobat Sign Workflows

Digitale handtekeningen zijn nu toegankelijk voor bedrijven van elke grootte via een 
naadloze integratie tussen GlobalSign en Adobe Acrobat Sign. De cloud-gebaseerde 
integratie biedt een echte end-to-end ondertekeningservaring van begin tot eind en verlaagt 
drempels zoals kosten, hardwareonderhoud en interne expertise. 

Maak eenvoudig digitale documentworkflows aan met Adobe Acrobat 
Sign
Adobe Acrobat Sign is de marktleider op het gebied van digitale documentaanlevering en 
de voorkeursoplossing voor elektronische handtekeningen van Microsoft. Het ondersteunt 
workflows direct via het Adobe Acrobat Sign online portal van Adobe Acrobat en door 
integratie met toonaangevende bedrijfstoepassingen zoals Salesforce, Microsoft Office 
365, SharePoint, SAP Ariba en Workday. Deze unike flexibiliteit biedt organisaties de 
mogelijkheid om workflows te configureren en te automatiseren, en in recordtijd 
handtekeningen te verkrijgen.
■  Vereenvoudig het ondertekening proces voor elke afdeling (bijv. verkoopcontracten) 

en voor elke relatie (bijv. medewerkers die HR-documenten ondertekenen, externe 
leveranciers voor inkoop en klanten voor introductie), met aanpasbare workflows die 
op elk apparaat werken.

■  Adobe Acrobat Sign biedt robuuste beveiliging en conformiteit, inclusief ISO 27001, 
SOC type 2, SAFE-BioPharma en PCI DSS.

Voeg verhoogde beveiliging en conforme digitale handtekeningen 
toe aan uw workflows zonder het beheer van fysieke hardware of 
ontwikkelingstijd  
De cloud-gebaseerde Digital Signing Service van GlobalSign is geïntegreerd met Adobe 
Acrobat Sign via de technische specificatie van het Cloud Signature Consortium en het 
Adobe Cloud Signature Partner Program. Dit betekent dat bedrijven die gebruik maken 
van Adobe Acrobat Sign eenvoudig digitale handtekeningen kunnen aanmaken (als 
medewerkers, afdelingen of bedrijven) die automatisch worden vertrouwd in het platform 
en andere Adobe-programma's.

De cloud-gebaseerde dienst zorgt voor alle cryptografische componenten die nodig zijn 
om digitale handtekeningen (zoals handtekeningcertificaten, tijdstempels, sleutelbeheer, 
OCSP- en CRL-diensten) op de achtergrond aan te leveren. De klanten van Adobe 
Acrobat Sign hebben geen ontwikkelingstijd, hardware-investeringen of geavanceerde 
kennis van PKI nodig.

■  Integreer betrouwbare digitale handtekeningen in Adobe Acrobat Sign-workflows – 
De digitale handtekeningen van GlobalSign verifiëren de identiteit van de 
ondertekenaar, bevatten ingebouwde vertrouwde tijdstempels en creëren een 
fraudebestendige verzegeling voor documentinhoud.

■  Ondertekening met identiteit van medewerkers of identiteit op afdelingsniveau 

■  Diverse opties voor identiteitsverificatie, zoals integratie met Active Directory en 
andere verificatiesystemen voor bedrijven voor werknemers of op video gebaseerde 
verificatie voor externe gebruikers 

■  Geen hardware, PKI-expertise of ontwikkelingstijd vereist
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Hoe het werkt
1. Vraag een Adobe Acrobat Sign bedrijfsaccount aan als u die nog niet heeft. 

2. Meld u aan bij GlobalSign voor een Digital Signing Service-account. 

 a. Bepaal welk ondertekeningspakket u nodig heeft – Uw accountmanager   
 helpt u het juiste ondertekeningspakket te kiezen op basis van uw zakelijke
 behoeften, zoals de identiteit van de ondertekenaar(s) en het aantal    
 handtekeningen.

 b. Bedrijfsverificatie – GlobalSign verifieert de identiteit van uw bedrijf. Deze   
 informatie wordt opgenomen in alle certificaten die aan uw account zijn gekoppeld. 

 c. Authenticatie van individuele ondertekenaars – Om gebruikers de mogelijkheid te  
 geven digitale handtekeningen toe te passen met uw Digital Signing    
 Service-account, hebben we een authenticatiemethode nodig. Selecteer de   
 methode voor de authenticatie van gebruikers, waaronder:

  i. Active Directory-integratie 
  
  ii. Verificatiesystemen voor bedrijven (OAUTH en SAML) 

    Het GlobalSign-team configureert uw Digital Signing Service-account met de   
    bovenstaande informatie – ondertekeningspakket, geverifieerde bedrijfsgegevens en                 
gekozen authenticatiemethode.

3. Zodra uw Digital Signing Service-account voltooid is door GlobalSign, kunnen uw Adobe 
Acrobat Sign-gebruikers documenten ondertekenen met certificaten van dit account, door 
GlobalSign te selecteren als Digital ID-provider in Adobe Acrobat Sign en u te authenticeren 

           

met de hierboven gekozen methode. 

4. Begin met tekenen! De digitale handtekeningen weerspiegelen de identiteit van de 
geverifieerde individuele ondertekenaar, uw GlobalSign geverifieerde bedrijfsidentiteit en een 
betrouwbare tijdstempel dat de datum en tijd van ondertekening valideert. 
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Over GlobalSign

lobalSign is de grootste aanbieder van 
ertrouwde identiteits- en 
eveiligingsoplossingen waarmee bedrijven, 
rote ondernemingen, cloudserviceproviders 
n IoT-vernieuwers wereldwijd hun online 
ommunicatie kunnen beveiligen, miljoenen 
everifieerde digitale identiteiten beheren en 
uthenticatie en encryptie automatiseren. 
ijn grootschalige Public Key Infrastructure 
KI) en identiteitsoplossingen 

 
ndersteunen de miljarden services, 
pparaten, mensen en dingen die deel 
itmaken van het internet of Everything 
oE).

E: +32 16 89 19 00
L: +31 85 88 82 424

erkoop@globalsign.com
ww.globalsign.nl / www.globalsign.be
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Over Adobe Document Cloud en 
dobe Acrobat Sign

an de basis van Adobe Document Cloud 
igt Adobe Acrobat DC, de beste 
df-oplossing ter wereld; Adobe Acrobat 
ign, de toonaangevende oplossing voor 
lektronische handtekeningen die iedereen 

n staat stelt om documenten elektronisch te 
ndertekenen en te verzenden vanaf elk 
pparaat. Elk jaar worden meer dan zes 
iljard transacties met digitale en 
lektronische handtekeningen verwerkt via 
ocument Cloud, waaronder multinationals 
oals HSBC, Academy of Art, 
merisourceBergen, Deloitte, Diners Club, 
LL, Mastercard, The Royal Bank of 
cotland, de staat Hawaï en Verizon. Met 
atacenters in de VS, de UK, Duitsland, 
apan en Australië vertrouwen organisaties 
n de hele wereld op Document Cloud en 
dobe Acrobat Sign voor snelle, veilige en 
obiele elektronische handtekeningen 
veral ter wereld.
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Over Adobe

Adobe verandert de wereld via digitale ervaringen. 
Meer informatie vindt u op www.adobe.com/nl/.

© 2018 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten 
voorbehouden. Adobe en het Adobe-logo zijn 
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken 
van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde 
Staten en/of andere landen. Alle andere 
handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve 
eigenaren.

+3120-369-0940
www.adobe.com/nl/
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