Datasheet
Identify Platform en ID Verification

Verlaag kosten en beperk risico’s door
ondertekenaars de mogelijkheid te bieden
om hun identiteit digitaal te verifiëren –
waar en wanneer ze maar willen.
Nu steeds meer gevoelige transacties online worden volbracht, wordt het steeds
belangrijker – én lastiger – om de identiteit van de je ondertekenaars te verifiëren. Door de
identiteit van je ondertekenaars vast te stellen, word je niet alleen beschermd tegen fraude
maar voldoe je ook aan regelgeving zoals ‘ken je klant’. In sommige regio’s is een digitale
overeenkomst niet juridisch afdwingbaar als er geen krachtig identificatieproces aan is
gekoppeld. Het kan lastig zijn om de identiteit van ondertekenaars online te verifiëren. Ze
zijn namelijk niet fysiek aanwezig en willen bovendien hun handtekening kunnen zetten
wanneer het hun uitkomt en op een apparaat naar keuze.
Het DocuSign Identify-platform is een plug-and-playplatform
waarmee je risico’s bij de afhandeling van belangrijke
overeenkomsten over de hele wereld kunt beperken door
deze te koppelen aan de gewenste identificatiemethode.
– De krachtige open API’s maken het mogelijk om de
gewenste identificatiemethode te integreren in je workflow
voor overeenkomsten.
– Je kunt je eigen ID-verificatiemethode integreren, ons
ecosysteem met betrouwbare partners gebruiken of
vertrouwen op de ID-verificatiesystemen van DocuSign zelf.
– Configureer de merkvoering, welke ID’s er per land
geaccepteerd worden en het soort handtekening dat
nodig is van elke ondertekenaar.
– Dankzij de volledige integratie met digitale handtekeningen
voldoet het platform aan de normen voor handtekeningen
en kan het wereldwijd worden toegepast.

Door de overheid afgegeven identiteitsbewijzen
en Europese eID’s automatisch controleren
ID Verification is het eerste DocuSign-product dat
is ontwikkeld op basis van het Identify-platform. Met
DocuSign ID Verification kunnen door de overheid
afgegeven identiteitsbewijzen en Europese eID’s
automatisch worden geverifieerd vanaf vrijwel elk apparaat.
Ondertekenaars kunnen per land een identificatietype
kiezen, waardoor overeenkomsten sneller, gemakkelijker
en veiliger kunnen worden afgehandeld. Het digitaliseren
van de identiteitsverificatie resulteert in minder risico en
meer vertrouwen, en zorgt ervoor dat overeenkomsten
rechtsgeldig zijn en voldoen aan regionale normen.
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Belangrijkste mogelijkheden

Gebruiksscenario’s

Volledige integratie met DocuSign eSignature

Financiële dienstverlening

Een volledig digitale ervaring om overeenkomsten sneller af te handelen en een hogere
conversiegraad te behalen vergeleken met handmatige processen.

Onboarding van accounts
Leasing en nanciering
Leningen
Bankoverschrijvingen

Scannen en uploaden van door de overheid afgegeven
identiteitsdocumenten op vrijwel elk apparaat

Verzekeringen

Ondertekenaars kunnen snel en gemakkelijk hun identiteit verifiëren door een paspoort,
rijbewijs of identiteitsbewijs te uploaden vanaf hun computer of er een foto van te maken
met een mobiel apparaat.

HR

Algoritme om de naam van de ondertekenaar te matchen met het identiteitsbewijs
Alleen bevoegde personen kunnen de overeenkomst bekijken, waardoor de kans op fraude
wordt verkleind.

Afsluiten van verzekeringen
eDelivery van beleid
Onboardingdocumenten

Legal

Klantregistratie

Pharma
Analyse van machineleesbare zone van identiteitsdocumenten
Verminder het aantal fouten en verzeker je van de geldigheid van documenten doordat
biometrische en alfanumerieke gegevens van het identiteitsbewijs automatisch worden
geanalyseerd.

Patiëntformulieren
Onboarding voor klinische
studies
GxP-overeenkomsten

Ondersteunde ID’s

Ondersteuning voor online eID-stelsels
Zorg ervoor dat overeenkomsten juridisch afdwingbaar zijn en conform regionale
identificatieprocessen worden afgehandeld.

Naleving met het eIDAS Advanced-niveau voor handtekeningen
Werkt naadloos met de systemen voor digitale handtekeningen van DocuSign, voor naleving
van het eIDAS Advanced-niveau voor handtekeningen.*
* Hiervoor moet een uitbreidingsmodule voor digitale handtekeningen worden aangeschaft.

Door de overheid
afgegeven
identiteitsbewijzen met
foto:
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Duitsland
Benelux

Europese eID-stelsels:
BankID: Zweden
BankID: Noorwegen
Finnish Trust Network:
Finland
NemID: Denemarken
iDIN: Nederland

We zijn continu bezig deze lijst uit
te breiden, dus neem contact met
ons op via +31 20 808 5264 voor
de laatste versie.

Over DocuSign
DocuSign faciliteert het zakendoen tussen organisaties door het voorbereiden, ondertekenen en beheren van
overeenkomsten en het ondernemen van actie daarop te automatiseren. Via ons DocuSign Agreement Cloudplatform biedt DocuSign eSignature aan: wereldwijd de meest gebruikte manier om documenten elektronisch te
ondertekenen–altijd, overal en op elk apparaat. Inmiddels gebruiken meer dan 500.000 klanten en honderden
miljoenen gebruikers in meer dan 180 landen DocuSign voor betere overeenkomsten.
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