
Få en bindende underskrift på nettet
Et vellykket kundeforløb indebærer som regel, at parterne skal 
indgå aftaler, der kræver personlig godkendelse. Kunden skal 
skrive under, som det hedder. Selvom det lyder enkelt, så kan 
det være en dyr og besværlig procedure. Mange timer bliver 
brugt på at printe og ekspedere dokumenter, og der kan gå 
dage, før parterne får mulighed for at underskrive. Det skaber 
irritation og kan i værste fald føre til, at kunden falder fra.

Skær ned på papir, porto og sagsgang
Med E-Signing får dine kunder mulighed for at underskrive 
kontrakter, lån og andre bindende dokumenter direkte på nettet 
med brug af digital identifikation, f.eks. NemID og BankID. 
Løsningen hjælper dig med at håndtere selv komplicerede 
aftaleforløb med flere underskrivere, så du aldrig mister 
overblikket og kan dokumentere hele sagsforløbet. E-Signing 
meddeler, hvornår de enkelte parter skal underskrive, og retur-
nerer aftaledokumentet sammen med den digitale signatur, 
der gør underskrifterne juridisk bindende. Praktiske kundeerfa-
ringer viser, at du med E-Signing kan skære en typisk sagsgang 
ned fra 17 til bare 1-2 arbejdsdage. Derved siger du ikke blot 
farvel til papirer, konvolutter og kostbar porto. Du minimerer 
tidsforbruget, og frigør ressourcer i organisationen.

Et smidigt aftaleforløb styrker omsætningen
Med digital signering behøver du og din kunde ikke længere 
være i samme rum, når I skal indgå aftaler. Det gælder alle 
kundetyper - både privatpersoner, erhvervskunder og samar-
bejdspartnere. Processen sparer dine kunder for tid og besvær 
og giver et smidigere aftaleforløb, der forhindrer, at aftalen 
strander på manuelle procedurer og langsommelig postgang. 
Derved opnår du flere gennemførte aftaler og et styrket 
grundlag for din omsætning.

Fuld integration i jeres forretning
E-signing integreres som webservice i jeres eksisterende for-
retningsprocesser. Det betyder, at I har fuld kontrol med en 
kundesag i jeres sagsbehandlingssystem eller online tjenester.

Få mere at vide
Læs mere om fordelene ved digital signering med E-Signing 
Webservices på nets.dk. Du er velkommen til at kontakte os 
direkte på di-sales-dk@nets.eu.
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