
Digitaliser signeringsprosessen for å spare tid og
penger

Løsningen e-Boks Digitale underskrifter gir en
effektiv digital signeringsprosess. Avsendere og
sluttbrukere vil se fordelene til den digitale sig-
neringsprosessen da den vil spare tid og arbeid, samtidig
som forretningskommunikasjonen blir en god del enklere.
I tillegg vil avsenderen oppleve økning i antallet fullførte
avtaler, økende omsetning og større konkurransefortrinn.

Sluttbrukere kan signere avtaler, som låne- eller anset-
telseskontrakter, fra sine datamaskiner, nettbrett eller
mobiltelefoner hele døgnet.

Løsningen e-Boks Digitale underskrifter sikrer en
effektiv og rask digital kommunikasjon mellom kon-
traktspartene. I tillegg tilbyr løsningen en pålitelig og sik-
ker levering av dokumentene som skal signeres,
varslingstjeneste, oppfølgingstjenester og arkiv-
eringsalternativer. Løsningen e-Boks Digitale under-
skrifter legger i tillegg til rette for viktige oppgaver som
validering i henhold til reglene og autor-
iseringsbestemmelser hvis det er aktuelt for dok-
umentene.
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Fordeler for avsendere

l Ved digital sigenring oppnår du en vesentlig
besparelse sammenlignet med signering via
vanlig post

l Optimaliserte prosesser

l Rask responstid og pålitelig levering til
sluttbruker (den som skal signere)

l Forbedret service til sluttbrukere

l Økt konkurransefortrinn

l Flere fullførte avtaler

Fordeler for sluttbrukere

l Fleksibilitet (dokumentene kan signeres hele
døgnet)

l Dokumenter kan signeres i en nettleser eller
en app på datamaskinen, nettbrettet eller
mobiltelefonen

l Forbedret opplevelse for sluttbruker

l Signerte dokumenter kan oppbevares trygt i
e-Boks for alltid

l Proaktive varslinger på e-post og/eller SMS
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Prosess

For avsendere som allerede er konfigurert for å
kunne sende ogmotta dokumenter via e-Boks, er
løsningen e-Boks Digitale underskrifter nesten
helt klar til bruk siden det er svært lite behov for
ekstra konfigurering.

Nye avsendere må utføre en oppstartskonfigurasjon
av eget system slik at dette er i trådmed e-Boks-
prosessene for signering av dokumenter.

Prosessflyt

1. Avsender leverer kontrakten eller avtalen til
e-Boks når den er klar for signering

2. e-Boks varsler den som skal signere
(sluttbruker) via e-post om at et dokument er
klart til signering

3. Undertegneren går inn på e-Boks og åpner
dokumentet som trenger en signatur ved
hjelp av de nødvendige autentiser-
ingsverktøyene (slik som NemID eller
BankID). Undertegneren kan avvise signering
av dokumentet

4. Det signerte dokumentet oppbevares i e-
Boks. Undertegneren kan alltid finne dok-
umentet i e-Boks, om denne personen
allerede er e-Boks-bruker

5. Når dokumentet er signert eller avvist, vil
avsender motta en kvittering fra e-Boks.e-
Boks tilbyr deretter en oppbevaring av de sign-
erte dokumentene i et spesielt arkiv, eller å
returnere dokumentene til avsenderen via
det eksisterende grensesnittet

Funksjoner

l Privat signering av dokumenter

l Få varsel om signering

l Støtte for PDF, XML og TXT

l Arkivering av sluttbrukerkopier i e-Boks

l Alternativt: Arkivering av avsenderkopier i e-Boks

Signeringsprosess mellom avsendere og sluttbruker

Bedriften sender dok-
umentet når det er klart til
å bli signert

e-Boks varsler den som
skal signere dokumentet
når det er klart for sig-
nering

Den som skal signere bruker NemID eller BankID
til å signere (eller avvise) dokumentet

Dokumentet arkiveres i e-
Boks. Den som skal sign-
ere kan alltid hente fram
dokumentene her

Når dokumentet har
status Signert eller Avvist,
vil e-Boks sende en kvit-
tering til sluttbrukere
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