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INTRODUCTIE
Foxit eSign is een oplossing voor juridisch bindende elektronische 
handtekeningen waarmee u belangrijke digitale documenten kunt 
voorbereiden, verzenden, ondertekenen en beheren. Upload uw 
document, maak uw sjabloon, wijs ontvangers toe en verzend het voor 
ondertekening. API-workflows kunnen ook eenvoudig tot stand worden 
gebracht voor zowel directe ondertekening als e-handtekeningen na
verzending. Foxit eSign automatiseert workflows en zorgt voor een 
naadloos proces, zodat de gebruiker met een browser handtekeningen 
kan verzenden, ondertekenen, bijhouden en beheren. Na voltooiing 
beschikt u over een fraudebestendig en rechtsgeldig ondertekend 
document dat voor vrijwel elke situatie kan worden gebruikt. 
Elektronische ondertekening wordt verder vereenvoudigd door 
afzenders en ondertekenaars overal ter wereld actie te laten 
ondernemen waar een internetverbinding beschikbaar is en op bijna 
elk apparaat.
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FLEXIBELE WORKFLOWS ONTWORPEN 
OP MAAT VAN KLANTPROCESSEN 

Optimaliseer uw taken beter met onze intuïtieve en parallelle op workflow gebaseerde 
interface die u op een eenvoudige manier begeleidt van sjabloonaanmaak tot 
verzending en opslag voor een meer gestroomlijnde en efficiënte ervaring 

Maximaliseer uw tijd via gebruiksvriendelijk softwaredesign waarmee snel gebruik en 
nog snellere onboarding voor gebruikers en werknemers mogelijk zijn 

Zorg voor een meer gestroomlijnde, samenhangende en consistente ervaring voor uw 
team door toe te staan dat documenten en sjablonen worden gedeeld en bewerkt door 
gebruikers voordat ze worden ondertekend 

Beheer toegankelijkheid en machtigingen door gebruikersrollen te maken en 
beheerders toe te wijzen, en zo het bekijken en bewerken van documenten zo nodig te 
beperken 

 

EENMALIGE DOCUMENTEN OF 
HERBRUIKBARE SJABLONEN MAKEN 

Upload eenvoudig uw essentiële documenten in vrijwel elke indeling, waaronder DOC, 
DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF en PNG, en converteer ze in een 
handomdraai naar PDF 

Maak tijd vrij door formulieren en documenten die u en uw team vaak gebruiken, op te 
slaan als sjablonen voor toekomstig gebruik 

Bereid uw documenten snel en gemakkelijk voor op ondertekening door het slepen en 
neerzetten van handtekeningvelden, datumvelden, gegevensinvoervelden en 
geavanceerde veldopties, zoals hyperlinks en opties voor accepteren/afwijzen 

Verstuur documenten sneller door gebruik te maken van onze bibliotheek met kant-
en-klare sjablonen om veelgebruikte formulieren in de industrie aan te passen en te 
versturen 

Vereenvoudig het verzendproces door met één klik een unieke link voor ondertekening 
naar e-mailclients te genereren 

GEPERSONALISEERD MERKGEBRUIK EN 
AANPASSINGEN 

Pas merkgebruik in documenten aan door kleuren te wijzigen en logo's toe te voegen 
om de merkcontinuïteit van uw bedrijf te verzekeren en te behouden 

Bewerk instructies voor ondertekening en overige tekst om ondertekenaars te helpen 
het ondertekeningsproces soepel te doorlopen 

Help uw klanten zich meer op hun gemak te voelen door uw domein te verifiëren en 
uw documenten te laten verzenden vanaf de URL van uw bedrijf 
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ONDERTEKENEN MET VERTROUWEN 
Breid uw ervaring met handtekeningen uit met ondertekening van formulieren en 
documenten op uw website, verzending via e-mail of persoonlijke ondertekening 
door klanten 

Stroomlijn het voltooiingsproces van documenten voor ontvangers door rollen voor 
ondertekenaars vast te leggen, informatie vooraf in te vullen en vereiste velden te 
markeren 

Organiseer opeenvolgende ondertekening door een volgorde voor ondertekenaars 
te bepalen voor meerdere ondertekenende instanties  

Zorg voor accurate en geldige documenten met behulp van opties voor 
identiteitsverificatie, zoals tweeledige (2FA) en meervoudige verificatie (MFA), 
waarmee u de identiteit van ondertekenaars tijdens het ondertekeningsproces 
kunt vaststellen en bewijzen 

Maximaliseer uw documentondertekeningsproces door gebruik te maken van 
de bulkverzendoptie om een document met slechts enkele muisklikken naar 
duizenden gebruikers tegelijk te verzenden 

Personaliseer het ondertekeningsproces voor u en uw klanten door te kiezen voor 
het tekenen, typen of uploaden van een handtekening 

 

NAADLOZE INTEGRATIE EN 
SPECIAAL GEBOUWDE API 

Automatiseer ondertekeningstaken en -processen door gebruik te maken van vooraf 
gebouwde integraties die beschikbaar zijn voor duizenden populaire toepassingen 

Gebruik vooraf gegenereerde code om snel en eenvoudig ondertekenbare 
formulieren op te nemen in uw website  

Integreer de optimale ondertekeningoplossing voor uw bedrijf door onze software te 
integreren in de platformen van uw bedrijf met behulp van onze krachtige, speciaal 
gebouwde API die oplossingen op maat biedt om aan uw behoeften te voldoen 

 
JURIDISCH BINDEND 

Gebruik elektronische handtekeningen met vertrouwen wetende dat de 
ondertekening voldoet aan de juridische vereisten van ESIGN, UETA en eIDAS 

Zorg voor rechtsgeldig ondertekende documenten met fraudebestendige functies en 
gedetailleerde auditrapporten 
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NALEVING VAN 
INDUSTRIEVOORSCHRIFTEN 
EN OVERIGE REGELGEVING 

Voldoe aan industriële nalevingsvereisten, zoals HIPAA, FERPA, FINRA, 21 CFR  
Part 11, CCPA en meer

Conform de vereisten die zijn ingesteld voor Geavanceerde elektronische 
handtekeningen (AES) en Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)* zoals 
bepaald in de eIDAs-verordeningen in de Europese interne markt.

 

Gebruik functies, zoals KBA-verificatie (knowledge-based authentication, op 
kennis gebaseerde verificatie), om eenvoudiger naleving te verzekeren voor 
IRS-formulieren, 21 CFR Part 11-documentatie, bankdocumenten en meer 

DYNAMISCHE BEVEILIGING 
U weet dat alle documenten voldoen aan de strenge SOC 2 Type  
2-nalevingsvereisten en de AICPA-vertrouwensbeginselen voor privacy, 
vertrouwelijkheid, beveiliging, verwerkingsintegriteit en beschikbaarheid 

Behoud opslag van gegevens in eigen regio met betrouwbare SOC 2 Type 2- en PCI-
conforme Amerikaanse en Europese gegevens 

Zorg voor optimale beveiliging en privacy met onze strenge 
netwerkbeveiligingsregels en firewallcontroles, in combinatie met 256-bits 
versleuteling, waarmee uw documenten kunnen worden vergrendeld en altijd 
veilig zijn 

ZICHTBAARHEIDSCONTROLES 
Beperk en beheer eenvoudig de weergave van documenten, waarbij alleen 
aangewezen gebruikers weergaverechten hebben 

Bepaal verschillende toegangsniveaus en instellingen voor gebruikers om de 
toegang tot documenten af te dwingen en te beperken 

Gebruik functies zoals beveiligde toegangsvelden om de vertrouwelijkheid te 
waarborgen door te voorkomen dat onbevoegde gebruikers privé-informatie 
zien die in beveiligde velden wordt ingevoerd 
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*Foxit eSign biedt QES via ZealiD. ZealiD volgt een gegevensbeveiligingsstrategie op basis van 
eIDAS-gecertificeerde vertrouwensservices, door eIDAS aangewezen ETSI-normen en 
geavanceerde EU-regels voor identificatie op afstand.
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