Adobe Sign i Value Incentive Plan (VIP).

Kärnfunktioner

Administration

Integreringar

Anpassning och optimering

De viktigaste funktionerna

produktjämförelse

Adobe Sign
for business

Adobe Sign
for enterprise

Begära e-underskrifter

Använd webb- eller mobilappar för att skicka dokument som mottagarna kan e-underteckna var de än är, på vilken enhet som helst.

•

•

Påminnelser och meddelanden

Håll koll på svaren, få meddelande per mejl och skicka påminnelser oavsett var du befinner dig.

•

•

Varumärkesanpassning

Lägg enkelt till logotyp, tagline och centrala budskap för att skapa en varumärkesupplevelse vid undertecknandet.

•

•

Hantera användare och grupper

Hantera aktiva användare – och definiera specifika inställningar för användargrupper.

•

•

Webbformulär för självbetjäning

Lägga upp formulär som kan undertecknas på den egna webbplatsen så att besökare enkelt kan skriva under avtalen.

•

•

Onlinebetalningar

Hämta in betalningar– inklusive kontraktsbetalningar, donationer och onlineorder – direkt när kunderna fyller i och undertecknar
formulär med Braintree-konto.

•

•

Utökad autentisering av
e-signaturer

Be undertecknarna att ange en engångskod som skickats till mobilen eller använd kunskapsbaserad autentisering.*

•

•

Färdiga integreringar

Lägg snabbt till e-signaturer i era affärsapplikationer med över 70 topprankade integreringar, inklusive Microsoft SharePoint
och Dynamics, Salesforce, Workday, ServiceNow, Ariba och Apttus.

Språk

Låt avsändare och undertecknare välja bland 34 språk.

•

•

Gemensamma bibliotek

Lagra dokument som används ofta och formulär i form av återanvändbara mallar och dela med teamet.

•

•

Batchunderskrifter

Skicka ett dokument till många människor med Mega Sign, så alla mottagare får sitt eget anpassade exemplar att underteckna.

•

•

Avancerade formulär

Lägg till avancerade beräkningar, villkor, länkar med mera i formulären.

•

•

Utökad autentisering av
e-signaturer

Be undertecknarna att ange en engångskod som skickats till mobilen eller använd kunskapsbaserad autentisering.*

•

•

Avancerade roller och cirkulering

Styr affärsprocesserna snabbt för att automatisera underskrifter och godkännanden, samarbetssteg som ifyllnad av formulär, leverans
till certifierade mottagare med mera.

•

Workflow Designer

Använd ett visuellt designverktyg till att skapa arbetsflödesmallar som ger enhetliga och felfria processer för underskrifter.

•

Avancerat språkstöd

Låt avsändare begära in underskrifter på fler språk.

Microsoft 365

Skicka dokument för underskrift direkt från Microsoft Word, Outlook eller PowerPoint.†

•

•

Google Drive

Skicka dokument för underskrift direkt från Google Drive.‡

•

•

Box

Skicka pdf:er och Word-dokument för underskrift direkt från Box.

•

•

Dropbox

Skicka pdf:er och Word-dokument för underskrift direkt från Dropbox.

•

•

Färdiga integreringar

Lägg snabbt till e-signaturer i affärssystemen med topprankade integreringar som Salesforce, Workday, ServiceNow, Ariba, Apttus
med flera.

•

Rekommenderas av Microsoft

Adobe Sign är den föredragna e-signaturlösningen för Microsofts enterpriseportfölj, som SharePoint, Dynamics, Teams, Power
Automate och Power Apps.

•

API:er

Bädda in e-signaturprocesserna i era egna affärssystem och uppdatera data i de bakomliggande systemen automatiskt med
omfattande API:er.

Säkerhetscertifiering

Adobe Sign är certifierat enligt ISO 27001, SOC 2 Type 2 och PCI DSS.

•

•

Anpassa programupplevelserna

Justera standardinställningar för säkerhet, autentisering, hur sidorna ska skickas med mera.

•

•

Enterprisesupport

Få support dygnet runt året om med experter på licensiering och andra IT-ämnen samt möjlighet att öppna och håll koll på
supportärenden.

•

•

Samlad inloggning

Låt användare logga in med sina befintliga Federated ID.

•

•

Kontodelegering

Delegera kontovisning, -sändning eller -ändring av behörigheter till någon annan, t.ex. när någon är på semester eller lämnat företaget.

Förbereda blanketter

Lägg automatiskt in signatur- och formulärfält i dokumenten med hjälp av Adobe Sensei innan du skickar iväg dem, eller skapa dina
egna formulärfält.

•

•

Underteckna

Låt mottagarna klicka på en länk för att öppna och underteckna – ingen upp- eller nedladdning behövs.

•

•

Personliga underskrifter

Använd Adobe Sign mobilapp för att få handskrivna underskrifter personligen från andra.

•

•

Följ upp och hantera

Håll koll på svaren, få meddelande per mejl och skicka påminnelser oavsett var du befinner dig.

•

•

Arkivera information

Lagra de undertecknade dokumenten och verifieringskedjan på ett säkert sätt och skicka kopior automatiskt till alla parter.

•

•

Skanna in och underteckna på
mobilen

Använd mobilkameran för att omvandla pappersdokument till skarpa, tydliga e-dokument innan du skickar dem vidare till andra för
påskrift.

•

•

Få underskrifter med olika
enheter

När du skriver under från en dator som saknar pekfunktion kan du enkelt lägga in en handskriven underskrift genom att skicka ett
textmeddelande till mobilen.

•

•

Arbetsflöde för handskrivna
underskrifter

Skriv ut, skriv under, skanna och returnera dokument utan att behöva ha någon fax. Få den rätta känslan och autenticiteten och
spårbarheten i elektroniska underskrifter, även med handskrivna underskrifter.

•

•

Digitala signaturer

Följ de mest krävande lagar och regler för underskrifterna. Undertecknarna använder certifikatbaserade digitala ID:n för att verifiera
deras identitet med dator- eller molnbaserade digitala signaturer.

•

•

Stämplar

Låt undertecknarna lägga in en synlig affärsstämpel i dokumentet eller formuläret, som ”Mottaget”, eller en företagsstämpel eller en
personlig Hanko-stämpel i Japan.

•

•

Enkel autentisering av
e-signaturer

Uppmana personer att underteckna genom att skicka ett mejl och begär vid behov lösenord före signering.

•

•

•

•

•

•

* Kunskapsbaserad autentisering finns endast i USA. Ytterligare avgifter kan tillkomma.
†

Kräver kostnadsfritt tillägg från Microsoft AppSource.

‡

Kräver kostnadsfritt tillägg för Adobe Acrobat för Google Drive från G Suite Marketplace.
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