
ESIGN

Automatiseer het ondertekenen van documenten

Foxit eSign is een juridisch bindende service voor elektronische handtekeningen om belangr�ke 
documenten met handtekeningen op te stellen en b� elkaar te brengen. Het biedt een complete 
oplossing voor elektronische handtekeningen: upload uw document, maak uw sjabloon, voeg 
ontvangers toe en verstuur het. Foxit eSign automatiseert de werkstroom en zorgt voor een naadloos 
proces, zodat de gebruiker in de browser handtekeningen kan verzenden, ondertekenen, b�houden 
en beheren. Aan het eind hebt u een archief van wettel�k ondertekende documenten dat bestand is 
tegen bedrog. Of het nu via een browser of mobiel is, overeenkomsten genereren en versturen om ze 
elektronisch te laten ondertekenen gaat snel en eenvoudig.
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ESIGN
DOCUMENTEN WORDEN 

ONDERTEKEND MET FOXIT

Maak eenmalige of 
herbruikbare documenten

Snel en eenvoudig werken Foxit eSign zorgt voor een afname van het aantal klikken met 30-50% wanneer u een document verzendt voor 
ondertekening.

Basisvelden z�n de blokken voor handtekeningen, zoals de naam van de ondertekenaar, het e-mailadres, de 
ondertekende datum, de handtekening en de initialen.

Datum, e-mail en naam worden automatisch ingevuld in dit blok op het document als de elektronische 
handtekening wordt voltooid, op basis van de informatie die de verzender heeft ingevuld.

Andere velden: Tekstveld, tekstvak, datum, selectievakje, keuzerondjes, keuzel�sten.

Geavanceerde velden z�n: b�lage, accepteren, weigeren en beveiligen.

Met beveiligde velden kunt u de gegevens versleutelen en verbergen, met uitzondering van de laatste paar 
tekens, en ze alleen toegankel�k maken voor gebruikers die daarvoor in aanmerking komen.

Volgorde van tabbladen geeft u de mogel�kheid om de navigatie te personaliseren door ze naar de volgende in te 
vullen velden te leiden zoals de verzender wenst.

Aangepaste validatie: Met Regex-validaties en ingebouwde validaties kunt u elk type gegevens in het veld 
valideren.

Gepersonaliseerde velden bieden u de mogel�kheid om veldnamen en -types vooraf te bepalen.

Sleep verschillende formuliervelden om ondertekenbare documenten te maken.

Herbruikbare sjablonen
Maak herbruikbare sjablonen voor ondertekening, zodat gebruikers hetzelfde voorbewerkte document 
herhaaldel�k kunnen gebruiken.



Maak uw eigen ondertekenbare documenten
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Gepersonaliseerd merkgebruik

elektronisch ondertekenen via 
URL of ingesloten online 

formulier

Genereer koppelingen en plaats ze op uw website of verstuur ze via e-mail.

Ontvangers kunnen gewoon het ingesloten online formulier of de URL openen, het document invullen, naar 
voorkeur online ondertekenen en een overeenkomst sluiten.

Beveiligd
Beveiliging kr�gt de hoogste prioriteit wanneer contracten worden verzonden en ontvangen. Foxit eSign 
ondersteunt 256-bits versleuteling, controlesporen, gecerti�ceerde voltooiing, controle van de zichtbaarheid 
en mailveri�catie om ervoor te zorgen dat u alt�d beveiligd bent.

Juridisch conform
Foxit eSign is SOC 2 Type 2 compliant, eSign compliant, SSAE 16 en FINRA compliant. Deze compliance stelt 
Foxit eSign in staat om juridisch bindende elektronische handtekenen te leveren in veel landen over de hele 
wereld.

Samenwerken
Het maakt niet uit waar uw teamleden zich bevinden, aan de andere kant van de wereld, thuis of op kantoor; 
het hele team kan samenwerken aan elk document. Met documentversies en gezamenl�ke bewerkingen 
voltooit u het werk, slaat u het op en wacht u op ieders goedkeuring voordat u het voltooide product verzendt.

Plaats uw bedr�fslogo op uw portal, in de e-mail aan de ondertekenaar met de link om online te ondertekenen 
en op uw portal voor online formulieren.

Gebruik kleurpersonalisatie op uw portal, API's voor ingesloten formulieren en online formulieren met uw eigen 
huisst�l.

Zodra uw domein is geveri�eerd, kunnen alle e-mails voor het ondertekenen van documenten worden 
verzonden vanaf uw bedr�fsdomein, waar uw klanten vertrouwd mee z�n.

Personaliseer de instructies voor ondertekening en de juridische bewoordingen naar uw behoefte en plaats de 
knoppen Accepteren en Weigeren b� de documenten die uw klanten moeten ondertekenen.

Integratie met cloudopslag
Geïntegreerd met Google Drive, Dropbox, Box en OneDrive zodat gebruikers bestanden van deze sch�ven 
kunnen openen en documenten kunnen verzenden om ze elektronisch te laten ondertekenen.

Persoonl�k ondertekenen
Zo kan een ondertekenaar die fysiek aanwezig is voor ondertekening of iemand die misschien geen e-mailadres 
heeft, toch elektronisch een document ondertekenen.


