Quo Vadis
Elektronische
handtekening

Toepassing

Verifieer (Vandenbroele)

Digital
Signature
Service
(e-Contract.
be BVBA)

Cevi.DSS (Cevi-Logins)

Cssign (CipalSchaubroeck)

Connective
(eSignatures)

Digitale handtekenmap
Vlaanderen (Ascertia)

Linux

iPhone - Android

beperkt (aantal
ondertekende
documenten en de
gebruikte ondertekenmethodes)

(aantal geplaatste
handtekening per
organisatie per maand,
aantal gebruikers per
organisatie en per rol)

Tekenscenario’s
Ondertekenen via een webportal
Manueel documenten
uploaden

gepland

Documenten uploaden via
printerdriver
Geïntegreerd met backoffice toepassingen
Ondertekenen binnen
backoffice-toepassingen
Functionaliteiten
SAMENVATTEND
- Instelbare workflows voor goedkeuren/ondertekenen
- Delegeren van handtekenen - Opvolgen van de status
van documenten - Verzenden van e-mailnotificaties naar
betrokkenen in het proces - In bulk ondertekenen

IEDEREEN BIEDT AL DEZE FUNCTIONALITEITEN AAN

Welke document- en bestandstypes kunnen ondertekend
worden
PDF
XML (o.a. in functie van
DABS)
Zip-bestand
Word-bestand
Ondertekening
Op welke manier(en) kan in het platform ondertekend
worden
Via eID
Via Itsme

(op roadmap)

(op roadmap)

Via MyDigiPass
(enkel in specifieke
toepassingen, zoals het
eigen e-Loket Burgerzaken)

Via server siging (digitaal
zegel of certificaat)
Technisch
SAMENVATTING:
NIET COMPATIBEL met
volgende besturingssystemen,
mobiele platformen of
browsers:

-

Apple - Linux - Citrix Terminal Server - iPhone
- Android - Internet Explorer
- Safari

Linux

Mac - Linux - Terminal
Server - Safari

Rapportering
Logging (wie heeft wanneer wat
ondertekend)

beperkt (uitgebreidere
rapportering gepland)

Gebruikersstatistieken

(op te vangen via
BI-tools)

Integratie
Voor welke backoffice-pakketten bied je een integratie aan, die minstens vermijdt dat documenten manueel moeten worden opgeladen en gedownload in functie van de digitale ondertekening? (Antwoord enkel
bevestigend als deze integratie al minstens één keer in productie is gebracht.)
SAMENVATTING: koppeling
met volgende backofficetoepassingen:

geen

eNotulen - Besluitvorming Cobra

Kostprijs
Eenmalige opstartkosten
Weerkerende kosten
Is er een kostprijs per
ondertekend document
Kosten afhankelijk van
inwonersaantal van het
bestuur

aams-Brabants steunpunt e-government

Cobra (- Vergunningen.NET:
gepland)

eNotulen - Parnassus
- Besluitvorming - Golf Nestor2

Ook integratie in volgende Cipal-Schaubroeck-toepassingen:
- ePost
Ook integratie in de volgende
eNotulen
Cevi/Logins toepassingen:
- Mercurius boekhouding
- Bevolking (WebBv),
- etc...
- Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
Ook integratie met vol- Inname openbaar domein
gende Green Valley-toe(IOD).
passingen:
- Contactmomentenbeheer
- Postbeheer

Andere toepassingen (bv.
overheidsopdrachten, sociale
dienst…) - vermeld steeds
leverancier, toepassing en
versie

Kosten afhankelijk van
volume ondertekeningen
(staffel)

WinAbs
- BS.net Csdabs

(enkel bij server signing, niet
bij eID-ondertekening)

Meeting.net Omgeving.net BS.net

Connective heeft
een partnership met
Remmicom. Bedoeling is om Connective eSignatures te
integreren met alle
toepassingen van
Remmicom.

Cobra - Omgeving.net Csdabs

Ook integratie in volgende toepassingen:
- Echo-suite (Cipal-Schaubroeck)
- EPM (DXC) voor
entiteit Mobiliteit en
Openbare Werken
- Green Valley-Suite
- Digitale Verzegeling
(Cranium) voor entiteit
Onroerend Erfgoed

