Midoffice
Digitaal ondertekenen
Dankzij de plugin Digitaal ondertekenen op de Cevi Service Bus maken de verschillende
Cevi toepassingen voor het digitaal ondertekenen abstractie van het gebruikte tekenplatform. De plugin wordt geconfigureerd voor het tekenplatform van uw keuze. U kunt
met andere woorden zelf kiezen welk platform u gebruikt: het Cevi platform voor digitaal
ondertekenen, het Vlaams tekenplatform DTP of een andere oplossing, zoals het tekenplatform van Verifieer.
Het digitaal te ondertekenen document wordt door de backofficetoepassing bezorgd aan
de Plugin Digitaal Ondertekenen op de Cevi Service Bus. Op dat moment wordt ook
bijkomende informatie van de ondertekening meegestuurd, zoals de functiegroep van ondertekenaars of de volgorde van de handtekening. De plugin is geconfigureerd voor het
tekenplatform van uw keuze en stuurt de informatie door naar dit tekenplatform.
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Het digitaal ondertekenen van de documenten gebeurt in een tekenplatform dat volledig
los staat van de backoffice toepassingen. Ondertekenaars, zoals secretaris, voorzitter of
burgemeester krijgen in dit platform zicht op alle documenten die zij moeten ondertekenen. Deze documenten kunnen dus door verschillende toepassingen gegenereerd worden.
Wanneer het document getekend is door de juiste persoon/personen wordt het document door de plugin afgehaald en afgeleverd aan de juiste toepassing.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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