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APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS COM ASSINATURA ELETRÔNICA
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APLICAÇÕES PRÁTICAS

ASSINATURA DE PROPOSTAS COMERCIAIS
Receba a aprovação das suas operações de venda de forma
ágil, transparente e com garantias de integridade e
autenticidade provenientes da assinatura eletrônica.
Faça o upload do contrato no EDICOMSignADoc.
Cadastre o e-mail do seu cliente.
Obtenha a assinatura do contrato.

Autenticação e
gestão de evidências
DUPLO FATOR DE AUTENTICAÇÃO
Através do uso de aplicativos OTP (Google Authenticator) ou através do envio de códigos SMS.

ASSINATURA ELETRÔNICA DA PLATAFORMA
Assinaturas geradas pela solução que fornecem
rastreabilidade e segurança para todo o processo de
aprovação.

ASSINATURA ELETRÔNICA DO USUÁRIO
Estabeleça fluxos de aprovação internos, adaptados à
estrutura organizacional da sua empresa. Envolva os
responsáveis que devem aprovar cada fatura, de acordo com
alguns critérios como: valor, tipo de fatura, produtos etc.

ASSINATURA DE CONTRATOS E HOLERITES

Elaborado por EDICOMSignADoc
Documento: [NameDocument] Data de emissão: [IssuingDate]
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ISO 20000
ISO 27001
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Geração dos documentos (Contratos e holerites).
Acesso seguro do receptor ao seu ambiente de assinatura.
Obtenção de evidências de aprovação de contratos, holerites
etc.

Relatório de evidências

A
IC

Receba a aprovação dos contratos de trabalho ou holerites dos
funcionários por meio de sistemas seguros de autenticação e
assinatura de usuário.

Realização de assinatura eletrônica por
aprovadores a partir de certificados eletrônicos
emitidos em seu nome (certificados reconhecidos,
certificados não reconhecidos, dispositivos
seguros de criação de assinaturas).

EST
AD

APROVAÇÃO DE FATURAS

DADOS DO WORKFLOW

Emissor

Empresa
Nome da empresa A

Usuários
Alfonso Sánchez
asanchez@empresa.com

Aprobadores

Empresa
Nome da empresa B

Utilisateurs
Carlos Gil
cgil@empresa.com

Documento

CV2020_EmpresaB.pdf

Status

aprovado

último status 05/05/2020 16:35:06

QUAL É A SUA NECESSIDADE?
Solução 100% adaptável às
particularidades de seu negócio.
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FLUXOS DE APROVAÇÃO “SOB MEDIDA”
Adaptado aos processos internos da sua empresa
Crie quantos fluxos de aprovação forem necessários para gerenciar a aprovação e a assinatura de seus documentos eletrônicos. Defina workflows simples com um único aprovador ou, para processos mais complexos, com vários aprovadores
adaptados à criticidade de cada documento.

WORKFLOWS "PASSO A PASSO"

DEFINA AS REGRAS

O desenho do workflow no EDICOMSignADoc
baseia-se, na parametrização das etapas para
configurar os aprovadores envolvidos no processo,
o nível de autenticação necessário e o tipo de
evidência a ser coletada em cada passo.

Defina as condições que determinam a conclusão
de um passo. Configure quantas regras forem
necessárias nos principais metadados de cada
documento.

ASSINATURAS CONJUNTAS & SOLIDÁRIAS

CONTROLE TOTAL SOBRE O PROCESSO

Assinaturas conjuntas: o progresso no workflow
exige a aprovação de todos os aprovadores
identificados em um passo.
Assinaturas solidárias: o progresso no workflow
requer a aprovação de um determinado número
de destinatários, do total de aprovadores
possíveis de um passo.

Defina limites de tempo para obter aprovação
dos seus documentos.
Verifique o status de todos os documentos
enviados.
Reenvie ou cancele um documento sempre que
necessário.

EDICOM COMPLIANCE LONG TERM ARCHIVING (EDICOMLta)
Armazenamento eletrônico com garantia de integridade e autenticidade dos documentos.
O EDICOMLta é reconhecido como um serviço de armazenamento de longo prazo, de acordo com os
principais padrões internacionais. A auditoria e a gestão contínua de integridade aplicada aos
documentos armazenados juntamente com suas evidências, propiciam garantias legais frente a
qualquer ação litigiosa.
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SERVIÇO 100%
Acompanhamos você durante todo o processo

TECNOLOGIA DE INTEGRAÇÃO
A EDICOM o acompanhará durante todo o processo de
inicialização do seu projeto de aprovação de documentos
com assinatura eletrônica.

Desenvolvedores de modelos de integração
desde 1995. Nossa tecnologia nos permite
conectar o SignADoc de forma transparente com
qualquer ERP, CRM ou gestor de documentos.

Nossa equipe de consultoria o ajudará na definição e
implementação do seu projeto.
Depois que seu projeto estiver em produção, você terá
acesso ao serviço de suporte internacional para o
esclarecimento de dúvidas e resolução de incidências.

GESTÃO DE PROJETOS

CENTRO INTERNACIONAL DE SUPORTE

Análise de requisitos do seu projeto de aprovação de
documentos.

Suporte multi-idioma e a configuração de uma
plataforma internacional adaptada à estrutura
organizacional da sua empresa.

Adaptação e configuração da sua solução.
Esclarecimento de dúvidas e resolução de incidentes.
Configuração dos seus workflows iniciais de
aprovação de documentos.
Desenvolvimento de integrações com seus sistemas
de gestão.

Suporte disponível em diferentes fusos horários.
Opção de Suporte Dedicado ou 24x7.

Treinamento e go-live.

POR QUE EDICOMSIGNADOC?
Integridade, autenticidade e confidencialidade

EFICIÊNCIA
Envie os documentos no
momento em que são
gerados em seu sistema de
gestão e otimize seus
processos.

SEGURANÇA
EDICOMSignADoc aplica
mecanismos de segurança
auditados de acordo com
os principais padrões
internacionais (ISO27001,
ISAE3402, TIERII).

SERVIÇOS DE CONFIANÇA
EDICOMSignADoc se
integra às soluções
EDICOM Trust Service
Provider para emissão de
certificados eletrônicos,
assinatura eletrônica, Time
Stamping e armazenamento eletrônico de longa
duração.

DISPONIBILIDADE
O EDICOMSignADoc está
integrado à infraestrutura
tecnológica e de serviços
da EDICOM, sendo uma
solução comercializada em
modo cloud, com uma
garantia de disponibilidade
de 99'9%.
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Argentina
Brasil

+54 (11) 5443 8050

EDICOM GLOBAL

info_argentina@edicomgroup.com

United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

+55 (11) 3154 5100

Deutschland

+49 1801 000 111

België

+32 (0) 78 790 052

Nederland

+31 (0) 207086282

Polska

+48 22 482 07 00

info_brazil@edicomgroup.com

Colombia

+57 (1) 795 3970
info_colombia@edicomgroup.com

España

+34 961 366 565

info_global@edicomgroup.com

info_spain@edicomgroup.com

France

+33 (0)1 53 76 37 50
info_france@edicomgroup.com

Italia

Chile

+56 2 2595 2823

Ecuador

+593 1800 000441

Guatemala

+502-23784851

info_mexico@edicomgroup.com

Honduras

800 5041 0061**

+1 212 889 1909

Morocco

212520426058**

info_usa@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 211 201 573

Russia

+7 (495) 463 17 01

Uruguay

000 416 205 1339**

+39 02 0064 0402
info_italy@edicomgroup.com

México
U.S.A.

INTERNATIONAL PHONES

+52 (55) 52 12 15 66

**Calling only from the country associated to the phone number
**Solo para llamadas desde el país indicado
**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays
**Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado

www.edicomgroup.com

