
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.

Spar penge på administration 
E-Signing Portal hjælper dig med at håndtere selv komplice-
rede aftaleforløb med flere underskrivere, så du aldrig mister 
overblikket og kan dokumentere hele sagsforløbet. E-Signing 
Portal meddeler, hvornår de enkelte parter skal underskrive,  
og mærker automatisk aftaledokumentet med et digitalt  
tidsstempel, der gør underskrifterne juridisk bindende.

Praktiske kundeerfaringer viser, at du med digital signering kan  
skære en typisk sagsgang ned fra 17 til bare 1-2 arbejdsdage. 
Derved siger du ikke blot farvel til papirer, konvolutter og kost-
bar porto. Du minimerer tidsforbruget, og frigør ressourcer i 
organisationen.

Portalen giver dig en løsning her og nu
Med E-Signing Portal kan du enkelt og hurtigt komme i gang 
med digital signering af dokumenter. Du og dine kunder får 
mulighed for at underskrive kontrakter, lån og andre bindende 
dokumenter direkte på nettet med brug af digital identifikation, 
f.eks. NemID og BankID. 
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E-Signing Portal giver dig mulighed for at uploade dokumen-
ter, udvælge underskrivere og arkivere online allerede i dag. 
Portalen hjælper dig med at sende dokumenter til digital 
signe ring ved hjælp af etablerede eID-leverandører som BankID 
og NemID. Portalen kræver ingen integration og er åben 24-7. 
Du får høj fleksibilitet med avanceret administration og styring 
af adgang- og rettigheder. 

Tjenesten egner sig godt til interne processer som signering  
af bestyrelsespapirer, ansættelsesaftaler, og kundeaftaler.

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

Nets A/S  |  Lautrupbjerg 10  |  2750 Ballerup  |   nets.dk

Administrator  
kontrollerer adgang og  

rettigheder i forhold  
til portalens brugere

Når signeringsprocessen er 
afsluttet, kan dokumentet  
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