ESIGN

OS
DOCUMENTOS
SÃO
ASSINADOS
COM A FOXIT
Foxit eSign é uma solução de assinatura eletrônica
juridicamente vinculativa que é usada para preparar,
enviar, assinar e gerenciar documentos digitais
importantes. Basta carregar seu documento, criar seu
modelo, atribuir destinatários e enviar para assinatura. Os
fluxos de trabalho de API também podem ser facilmente
estabelecidos para assinaturas diretas e assinaturas
eletrônicas com base no remetente. O Foxit eSign
automatiza os fluxos de trabalho, fornecendo um
processo contínuo para permitir que o usuário envie,
assine, rastreie e gerencie processos de assinatura
usando um navegador. Após a conclusão, você terá um
documento inviolável e legalmente assinado que poderá
ser usado para praticamente qualquer função. Além disso,
a assinatura eletrônica é muito mais simplificada,
permitindo que remetentes e signatários se envolvam em
qualquer lugar do mundo onde houver uma conexão com
a Internet e em praticamente qualquer dispositivo.
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FLUXOS DE TRABALHO FLEXÍVEIS
PROJETADOS PARA SE AJUSTAR AOS
PROCESSOS DO CLIENTE
Otimize ainda mais suas tarefas com nossa interface intuitiva e baseada em fluxos de
trabalho paralelos que guia você, de maneira fluida, desde a criação dos modelos até
o envio e o armazenamento para obter uma experiência mais simplificada e eficiente
Maximize seu tempo com nosso design de software fácil de usar que permite a
utilização rápida e a integração ainda mais rápida para os usuários e os funcionários
Garanta uma experiência mais simplificada, coesa e consistente para sua equipe,
permitindo que documentos e modelos sejam compartilhados e editados entre
usuários antes da assinatura
Controle a acessibilidade e as permissões mediante a criação das funções do usuário
e a atribuição dos gerentes, limitando assim a visualização e a edição dos
documentos conforme necessário

CRIE DOCUMENTOS ÚNICOS OU MODELOS
REUTILIZÁVEIS
Carregue facilmente seus documentos essenciais em praticamente qualquer formato
de arquivo e converta para PDF em um piscar de olhos, incluindo DOC, DOCX, XLSX,
XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF e PNG
Ganhe tempo salvando formulários e documentos que você e sua equipe costumam
utilizar como modelos para uso no futuro
Prepare seus documentos para assinatura de forma rápida e fácil arrastando e
soltando os campos de assinatura, campos de data, campos de entrada de dados
e opções de campo avançadas, como hiperlinks e opções para aceitar/recusar
Envie documentos mais rapidamente utilizando nossa biblioteca de modelos
pré-definidos para personalizar e enviar formulários comuns do setor
Simplifique o processo de envio gerando um link de assinatura exclusivo em um
clique para clientes de e-mail

IDENTIDADE VISUAL PERSONALIZADA
E PERSONALIZAÇÃO
Personalize a identidade visual do documento alterando as cores e adicionando
logotipos para garantir e manter a continuidade da marca da sua empresa
Edite instruções de assinatura e verbalização para ajudar os signatários a concluir
o processo de assinatura sem problemas
Ajude seus clientes a se sentirem mais à vontade autenticando seu domínio e
permitindo que seus documentos sejam enviados do URL da sua empresa
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ASSINE COM CONFIANÇA
Experimente uma experiência mais abrangente de assinatura que permita habilitar
a assinatura dos formulários e documentos incorporados ao seu site, enviar por
e-mail ou fazer com que os clientes assinem pessoalmente
Simplifique o processo de conclusão dos documentos para os destinatários,
estabelecendo as funções do signatário, preenchendo previamente as informações
e marcando os campos obrigatórios
Estabeleça a assinatura em ordem organizando sequências de signatários para
vários signatários
Garanta documentos precisos e válidos via opções de verificação de identidade,
como autenticação de dois fatores (2FA) e multifator (MFA), permitindo o
estabelecimento e a comprovação de identidades dos signatários durante todo o
processo de assinatura
Maximize o processo de assinatura de documentos utilizando a opção de envio em
massa para enviar simultaneamente um documento para milhares de usuários
com apenas alguns cliques
Personalize o processo de assinatura para você e seus clientes escolhendo
desenhar, digitar ou carregar uma imagem de assinatura

INTEGRAÇÃO PERFEITA E API
CRIADA PARA A FINALIDADE
Automatize tarefas e processos de assinaturas utilizando integrações pré-criadas
disponíveis para milhares de aplicativos populares
Use códigos gerados previamente para incorporar de maneira rápida e fácil
formulários assináveis em seu site
Incorpore a solução de assinatura ideal para sua empresa, integrando nosso
software às plataformas de sua empresa utilizando nossa poderosa API
desenvolvida especificamente para proporcionar soluções personalizadas para
atender às suas necessidades

JURIDICAMENTE VINCULATIVA
Use assinaturas eletrônicas com confiança, sabendo que todas as assinaturas
atendem aos requisitos legais e regulamentares da ESIGN, UETA e eIDAS
Assegure-se de ter documentos assinados que sejam admissíveis em tribunais
mediante recursos invioláveis e relatórios de auditoria detalhados

Foxit
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, EUA

Vendas: 1-866-680-3668
Suporte: 1-866-693-6948
Ou 1-866-MYFOXIT

© Foxit Software Incorporated. Todos os direitos reservados.

Centro de Suporte
www.foxit.com

CONFORMIDADE DO SETOR E
REGULAMENTAR
Atenda e supere os requisitos de conformidade do setor, como HIPAA, FERPA,
FINRA, 21 CFR Part 11, CCPA e muito mais
Utilize recursos, como a autenticação baseada em conhecimento (KBA), para
garantir mais facilmente a conformidade com os formulários do IRS,
documentação 21 CFR Parte 11, documentos bancários e muito mais

SEGURANÇA DINÂMICA
Tenha tranquilidade sabendo que a conformidade com SOC 2 Tipo 2 e os princípios
de confiança da AICPA de privacidade, confidencialidade, segurança, integridade de
processamento e disponibilidade são rigorosamente aplicados em todos os
documentos
Mantenha a residência de dados locais com dados confiáveis dos EUA e da UE
compatíveis com SOC 2 Tipo 2 e PCI
Garanta segurança e privacidade ideais com nossas rígidas regras de segurança
de rede e controles de firewall, juntamente com criptografia de 256 bits, que
permite que seus documentos sejam bloqueados e protegidos constantemente

CONTROLES DE VISIBILIDADE
Limite e controle facilmente a visualização de documentos, permitindo que
apenas que as pessoas designadas tenham privilégios de visualização
Estabeleça vários níveis e configurações de acesso do usuário para ajudar a impor
e limitar o acesso a documentos
Utilize recursos como campos de acesso seguro para manter a confidencialidade,
protegendo as informações privadas inseridas nos campos seguros de serem
vistas por usuários não autorizados
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