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Verdens mest sikre digitale signatur:

Adobe klar med cloud-baseret digital signatur på åben standard
Adobe Sign muliggør nu den sikreste og mest avancerede type af elektronisk signatur. Den nye, åbne
cloud-baserede standard gør, at forskellige løsninger kan fungere sammen og baner vejen for, at digital
signatur kan blive endnu mere tilgængeligt for både virksomheder og private. Samtidig kan 160 mio.
brugere nu underskrive direkte via SharePoint.
Med mere end syv milliarder mobile enheder på globalt plan og en cyber-trussel, der aldrig har været større,
er der et stigende behov for en sikker og brugervenlig måde at underskrive og håndtere dokumenter på – fra
mobil til tablet og computer. Adobe er derfor klar med verdens første cloud-baserede digitale signatur
bygget på en åben standard, defineret af Cloud Signature Consortium, der blev søsat i juni sidste år.
Markedets mest avancerede løsning
Adobe Document Cloud og Adobe Sign muliggør nu digitale signaturer, den mest avancerede og sikre type af
elektroniske signaturer, der anvendes til fx sundhedsformularer, kontrakter og låneansøgninger, og som kan
bruges i enhver browser eller mobil enhed ved hjælp af den nye cloud-baserede signatur.
”Åbne standarder er med til at skubbe branchen fremad og gør det muligt for forskellige løsninger at
fungere sammen. Vi er stolte af at kunne udvikle en ny, åben standard for digitale signaturer i skyen og sikre
en god kundeoplevelse, der kan få endnu flere til at bruge teknologien. Vi tror på, at det skal være mere
tilgængeligt og nemt at håndtere kontrakter digitalt – en af vores undersøgelser viser, at 24 procent af
danske virksomheder har oplevet at lide økonomisk tab pga. en manglende kontrakt,” siger Klara Lundquist,
nordisk marketingchef for Document Cloud hos Adobe.
Nu kan 160 mio. brugere underskrive direkte via sharepoint
Adobe Sign hjælper nu SharePoints 160 mio. brugere med at automatisere deres underskriftsprocesser. Ved
at tilføje Adobe Sign til SharePoint Workflows får man en enestående digital oplevelse, der gør det nemt at
efterspørge signaturer fra andre, følge fremdriften og arkivere dokumenter sikkert uden nogensinde at
forlade SharePoint. Se hvordan State of Hawaii bruger Adobe Sign og SharePoint.
Adobe er også klar med en række nye funktioner i Adobe Sign – se herunder:
Nye funktioner – sådan kan du spare tid på dokumenter:


Mobil scan og underskrift: Underskrift og returnering af printede dokumenter er en tidskrævende
opgave, der typisk kræver adgang til en pladskrævende kontorscanner. Med Adobe Sign-mobilappen
kan man hurtigt scanne printede sider og sende dem til underskrift fra sin smartphone eller tablet.
Man får et skarpt pdf-dokument, der er automatisk beskåret og klar til at underskrives med en
tydelig tekst, alle kan læse via Senseis avancerede billedbehandling.



Mobil læsning og reflow: Det kan være frustrerende at skulle scrolle op og ned og frem og tilbage
for at læse lange dokumenter på en lille mobilskærm. Med Adobe Sign mobil-appen til iOS kan man
trykke eller dobbeltklikke for at ændre skriftstørrelse og reflow med fem forskellige zoom-niveauer.



Mobil tracking i realtid: Ved at tilføje den nye tracking-widget til sin smartphone eller tablet kan
man følge og styre Signature i realtid fra sin hjemmeskærm uden at åbne Adobe Sign-appen.

Nye funktioner, der strømliner dokumentprocesser på tværs af teams:

Page 2 of 2



Avanceret dokumentsending: Nu kan man bede modtageren udfylde en simpel formular, der ikke
kræver signatur, såsom en patientregistreringsformular hos lægen. Man kan informere modtageren
om vigtige ”terms and conditions” eller sende som certificeret levering, når der er brug for tydelig
bekræftelse af, at modtageren har både læst og anerkendt dokumentet, fx en juridisk info eller
”change of conditions” (denne funktion kommer inden for de næste 30 dage).



Færdiggør online-processer: At færdiggøre komplekse workflows såsom oprettelse af en ny
bankkonto, låneansøgninger eller håndtering af HR-benefits kræver ofte mange trin og mange
mennesker. Med AdobeSign kan man styre disse processer digitalt fra start til slut. Man kan
automatisk oprette og sende dokumenter for hver situation og holde øje med det hele med et
skræddersyet dashboard, der giver synlighed i realtid.

Tilgængelighed
Med Adobe Sign kan man arbejde med verdens mest pålidelige digitale ID’er med mulighed for desktopunderskrift fra mere end 200 udbydere fra European Union Trust List (EUTL) og Adobe Approved Trust List
(AATL). Takket være den netop lancerede åben standard-specifikation bygget i samarbejde med Cloud
Signature Consortium kan kunder og partnere se mobil og web-underskrifter i aktion med Adobe Sign
preview-udgaven, der forventets klar i de kommende uger. Cloud Signature-tilpassede digitale ID-løsninger
vil være tilgængelige fra de følgende udbydere i de kommende måneder: Asseco, Bundesdruckerie,
Certinomis, InfoCert, Intarsys, Intesi Group og UniverSign.
Læs mere her:







Lær mere omkring Adobe Sign
Lær mere omkring Adobe and Cloud Signatures
Lær mere omkring integration med Microsoft SharePoint
Lær mere omkring eIDAS
Lær mere omkring State of Hawaii, Adobe Sign og SharePoint
Følg os på Facebook og Twitter

Om Adobe Document Cloud
Document Cloud er bygget op omkring Acrobat DC, verdens førende pdf-løsning, samt Adobe Sign, den
førende løsning til e-signatur, der gør det muligt for alle at signere og sende dokumenter elektronisk, uanset
enhed og med tilhørende mobil-apps. Mere end seks mia. elektroniske signaturtransaktioner bliver
gennemført i Document Cloud hvert år, inkl. hos internationale virksomheder som AmerisourceBergen, The
Royal Bank of Scotland og Verizon, der er afhængige af Document Cloud og Adobe Sign for hurtige, sikre og
mobile e-signaturer. Adobe Sign, Acrobat DC og Acrobat Reader muliggør digitale signaturer, der allerede
lever op til eIDAS-reglerne.
For yderligere information
Adobe, kommunikationschef Jes Schyum, tlf. 26 70 46 70, e-mail: jschyum@adobe.com
Holm Kommunikation, seniorkonsulent Christian Top Marchant, tlf. 29 43 12 38, e-mail: ctm@holm.dk
Om Adobe
Adobe ændrer verden igennem digitale oplevelser. For mere information, besøg www.adobe.com.

