Midoffice
Het Cevi Tekenplatform als schakel voor de verdere
digitalisering van uw documentenstroom
Bent u op zoek naar een duurzame en milieuvriendelijke oplossing om uw documenten te
handtekenen? Cevi NV heeft voor u de oplossing bij uitstek: een digitaal tekenplatform dat
uw lokaal bestuur eenvoudig kan integreren in de bestaande documentenstromen.

De digitale handtekening
De elektronische of digitale handtekening is een gekwalificeerde elektronische handteke
ning, waarmee u de gewenste documenten vlot en rechtsgeldig digitaal kunt handtekenen.
Niet onbelangrijk om in het achterhoofd te houden dat dergelijke handtekening een meer
waarde kan bieden bij het bewaren en archiveren van uw documenten.
Bent u nog niet geheel overtuigd, kunnen wij u nog tal van andere voordelen aanreiken:
a Lange-termijnvalidatie: de digitale handtekening kan gevalideerd worden naar rechts
geldigheid op het moment van ondertekening. Daartoe wordt de digitale handteke
ning voorzien van een tijdstempel.
a Bulk tekenen: verschillende documenten worden door één persoon tegelijkertijd
ondertekend met een digitale handtekening op ieder document.
a Eenzelfde document kan door verschillende personen in een vastgelegde of wille
keurige volgorde na elkaar ondertekend worden waarbij alle digitale handtekeningen
op het document komen.
a Archivering
a Kostenefficiëntie
a Duurzaamheid: papierloos werken ...
Als lokaal bestuur komt u meer dan ooit in aanraking met het belang van digitale proces
sen, inclusief de digitale handtekening. Cevi biedt u hierbij een recent ontwikkeld teken
platform aan om dit digitale handtekenproces effectief te verwezenlijken.

Cevi Tekenplatform
Het Cevi platform zet bestanden om naar tekenklare pdf-documenten die vervolgens met
de elektronische identiteitskaart (eID) ondertekend kunnen worden. Ook wordt een tijd
stempel toegevoegd, die aangeeft wanneer het document effectief ondertekend werd.
Het platform maakt gebruik van een servicecomponent “ControleerDoc”. Het doel van die
component is het centraal toegankelijk maken van documenten die op basis van een QR
code opgeroepen kunnen worden. Deze documenten zijn officiële documenten waarvan
op die manier de authenticiteit kan geverifieerd worden.
De component “ControleerDoc” bestaat uit:
a een databank met koppelingen tussen de documentidentificatie (ID, toepassing, 2 toe
passingscodes) en de plaats waar het document terug te vinden is;
a een service om de koppelingen vanuit een applicatie op te slaan en op te vragen;
a een webpagina voor het ophalen van het document op basis van de 2 gegenereerde
codes of na inscannen.
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De applicaties:
a genereren een PDF document met zegel en QR-code, waarbij de QR-code een URL
bevat met de identificaties van het document;
a kunnen het document opslaan in hun documentstore;
a kunnen de koppeling tussen documentidentificatie en plaats in de documentstore
opslaan via de webservice van Controleerdoc.
Niet onbelangrijk om hierbij te vermelden is dat Cevi, naast het tekenen via onze eigen
oplossing (Cevi.DSS), kan integreren naar andere onderteken-oplossingen. Deze integratie
verloopt via onze Cevi Service Bus. Het onderscheid tussen beide schuilt in het feit dat via
Cevi.DSS de volledige integratie in de toepassing mogelijk is. Bijkomend is de registratie
van de ondertekenaar geen vereiste en wordt de correcte plaats van de handtekening
reeds voorzien op de documenten.

Technische vereisten
Om gebruik te maken van het Cevi tekenplatform moet uw pc voldoen aan volgende
zaken:
a eID-reader
a Adobe Reader
a Certificaten
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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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