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Digitaal ondertekenen – Cevi.DSS

Digitalisering en automatisering van processen voor de lokale overheid zijn strategische kern

competenties van de Cevi Group. Een belangrijk onderdeel in de digitalisering van processen is 

de digitale handtekening. Het digitale handtekenplatform van Cevi, Cevi.DSS (Digital Signing 

Service), biedt u een oplossing die geïntegreerd is met onze toepassingen en die u de mogelijkheid 

biedt manueel documenten op te laden. 

Digitale handtekenmap

Een gebruiksvriendelijke handtekenmap geeft u snel zicht op de goed te keuren of te ondertekenen 

documenten, de deadline, de toepassing waaruit ze afkomstig zijn en wie er moet tekenen. Via de 

zoek- en filtermogelijkheden vindt u indien nodig snel een specifiek document. U kiest uiteraard zelf 

of u de documenten één per één wilt bekijken en ondertekenen of dat u een reeks in bulk ondertekent.

De te ondertekenen documenten worden aangeleverd vanuit een toepassing of kunnen via de knop 

[Nieuw] manueel worden opgeladen. Zo hebt u ook een oplossing voor losse documenten of toepas-

singen die (nog) niet gekoppeld zijn. Door documenten in bundel op te laden is voor de ondertekenaar 

direct duidelijk welke documenten bij elkaar horen.

Bepaal uw eigen handtekenflows

Beheerders leggen de verschillende handtekenflows voor uw organisatie op voorhand vast. Zo 

volgen opgeladen documenten de juiste handtekenflow. Moet een diensthoofd of het kabinet van de 

burgemeester een document eerst goedkeuren voor het getekend wordt? Wie moet het document 

ondertekenen en waar moet de handtekening zichtbaar zijn op het document? Is er een volgorde 

in ondertekening? Is de algemeen directeur afwezig en moet de waarnemend algemeen directeur 

ondertekenen?

Al die situaties vangt u eenvoudig op met onze digitale handtekenmap.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak

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 50 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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Digitaal ondertekenen – Cevi.DSS

Integratie met toepassingen

Dankzij de plugin Digitaal ondertekenen op de Cevi Service Bus integreren de verschillende Cevi toe-

passingen eenvoudig met ons platform. Documenten uit de toepassingen Cobra voor notulenbeheer, 

BOA voor postregistratie en meer, (omgevings)vergunningen, GAS voor gemeentelijke administratieve 

sancties … komen samen met manueel opgeladen documenten in de handtekenmap van de onderte-

kenaar.

Digitaal ondertekenen is een noodzakelijke stap bij de verdere digitalisering van uw processen. Wilt 

u vervolgens documenten ook digitaal afleveren? Informeer dan ook naar onze oplossingen voor het 

digitaal afleveren van documenten in bijvoorbeeld My eBox, de digitale brievenbus voor alle over-

heidscommunicatie.

Zet u samen met ons een stap verder in de digitalisering van uw processen?

CEVI
Think Digital

Act local
   


