Nog nooit
een eHandtekening
gebruikt?
Dan zit je
goed bij ons!

Een introductie met
Signable
Ben je nieuw in de wereld van Signable?
Dan gaat dit boek jou helpen om te bepalen ofdat Signables wel bij jou passen!
We gaan mythes tackelen die omtrent
Elektronische handtekeningen hangen,
maar ook gaan we dieper in op de wetgeving - we gaan kijken naar alle elementen die jij moet weten. We hebben dit
ebook gemaakt om je gerust te stellen
dat jouw documenten, en daarmee jouw
business, veilig zijn met Signables.
Lees snel verder voor een “vakterm vrije”
discussie over het nut van Signable en het
simpel en snel versturen van contracten...

Viel jij ook voor deze Signable mythes?
Maak je geen zorgen, je bent niet de enige. Er
zijn enorm veel spookverhalen omtrent Signables, waarschijnlijk omdat ze vrij nieuw zijn.
Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die de
stap maken. Voor het gemak hebben wij hier een
aantal misconcepties benoemd en gekeken of
ze waar zijn of niet!

“Signables zijn
niet veilig”

Fout!
Signable is juist
veiliger! Alles is encrypted, veilig opgeslagen, alleen door
de beheerder te bewerken en er wordt een
logboek bijgehouden
wat authenticiteit verzekerd.
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Fout!
Het meeste wat je
“Het gebruik gaat betalen voor
Signables is € 1.50 per
van Signables is duur” contract - vergeleken
met postzegels, printer
papier, cardridges en
administratiekosten,
zijn ze veel
goedkoper.

Voordelen van Signable
Er zijn veel voordelen voor bedrijven die er
voor kiezen om Signable te gebruiken. Zoals
industrie gerichte voordelen. Neem vooral
een kijkje op die pagina, maar hier proberen
het hier zo algemeen mogelijk te houden.

Time savers

Simpel gezegd, met Signable bespaar je
tijd, veel tijd. De meeste klanten krijgen hun
contracten 80% sneller terug van eerst. Dit
geeft jou en je werknemers meer tijd voor
belangrijkere zaken.

Safer security

Nu er meer en meer zaken naar de cloud
worden verplaatst, is gegevensbescherming
een groeiende zorg. Het gebruik van
Signable pakt dit aan door de toegang tot
gevoelige informatie te beperken. Ook overtreft Signable de voorschriften van eIDAS, die
de standaard elektronische transacties in de
Europese Unie vastlegt.
Interne markt.

Wil je horen van
wat bedrijven van
ons vinden?

Dan wil je onze reviews lezen! Check
ze hier!

Voordelen van Signable
Transparency

Met de hulp van Signable is het mogelijk de
voortgang van elk contract in een oogopslag
te zien. Elke interactie tussen het document
en de ondertekenaar is met datums en tijden
vastgelegd.

Keep work mobile

Afhankelijk van de business waarin je actief
bent, kan het zijn dat je vaak buiten het kantoor werkt. Door al je documenten op te slaan
in je Signable-account, wordt informatie op
elk moment van de dag toegankelijk, waar je
ook bent.

Pas altijd in de agenda van jouw
klant

Over onderweg gesproken: als jij onderweg
toegang hebt tot contracten, kunnen jouw
klanten dat ook! Biedt klanten de mogelijkheid om documenten te bekijken op een tijd
die voor hun het beste uitkomt. Dit is vooral
handig voor die lange contracten, of als een
bezoek aan een kantoor niet mogelijk is.

Case studies
We zijn ervan overtuigd dat als je regelmatig documenten naar klanten verzendt, Signable je zal helpen om dit
te versnellen en geld te besparen. Maar in plaats van
dat we over onszelf blijven praten, geven we liever het
woord aan onze klanten...

“We zijn dol op de nieuwe multidocs-functie...We hebben uren
bespaard, we hoeven geen contracten na te jagen!”
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- Becca Moss, HR Co-ordinator & PA, Aardman

“We hebben een
aantal concurrenten
uitgeprobeerd, maar
Signable was in elk
opzicht beter dan wat
we van de rest zagen.”
- Kristian Rose, Project
Manager, Stanton Fisher

Wil je meer
Case studies
lezen?

You can find
them here!

Vertrouwen
Er is veel comfort en vertrouwen in pen en
papier, maar wat vaak onbekend is, zijn de extra
zekerheden die een Signable biedt.
Waar dit voor de meeste bedrijven van pas
komt, is dat Signable de gehele digitale afdruk
van elke ondertekenaar volgt. Niet alleen de
cosmetische uitstraling van de handtekening.
Dit maakt een Signable betrouwbaarder en gemakkelijker om te bewijzen.
De beveiliging van Signable wordt versterkt
door de volgende stappen, die op elk punt van
de reis van uw document actief zijn:
● Alle interacties zijn encrypted via 256-bits AES
/ RSA-codering.
● SSL standaard van begin tot einde.
● Elke aanpassing in het contract wordt direct
voor inspectie gemarkeerd.
● Elke actie die in het logboek is vastgelegd.

Rechtsgeldigheid
Dus, is Signbale rechtsgeldig?
In één woord, ja!
Signable houdt en overtreft de eHandtekening wetgeving in de EU. Met name eIDAS,
dat betrekking heeft op elektronische identificatie en verificatie in EU-lidstaten.
Elk document, verzonden via
Signable houdt zich aan deze
voorschriften. Dat betekent dat
ze juridisch bindend en
toelaatbaar zijn in een rechtbank.

Maar, zijn ze overal
legaal?

Op onze engelse
website staat een
blog over wanneer
eHandtekeningen
hebben gewonnen
in rechtzaken.

Opnieuw, in één woord, ja!
Hoewel ze op grote schaal worden geaccepteerd, hebben e-handtekeningen
verschillende wet- en regelgevingen, afhankelijk van waar je ze in de wereld wilt
gebruiken. En omdat je waarschijnlijk je zaterdagmiddag niet wilt gebruiken om deze
regelgeving door te spitten, hebben we een
gids voor je waar je alle info vindt. Je vindt
deze hier.

Als het goed is, heb je nu
genoeg info om te starten!
Hopelijk heeft dit een aantal van jouw vragen
over Signable beantwoord. Maar als je meer
vragen hebt, kun je hier contact opnemen!
+44800 612 6263

help@signable.co.uk

signable.nl

Chat on our site!

/signablehq
Als je klaar bent om Signable voor jezelf te
proberen, maak dan gebruik van onze gratis
14 dagen proefperiode! Het is super
eenvoudig om te beginnen, binnen 60 seconde ben jij klaar om je eerste contract te
versturen!

