LADDA NED GUIDE

Allt du behöver veta
om e-signering
Assently besvarar dina frågor och
tipsar om hur du hittar rätt verktyg för din
organisation.

www.assently.com
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Vad kul att du vill veta mer om elektroniska underskrifter. Kanske
har du provat att e-signera ett dokument och börjat fundera på
hur du kan använda det i din egen verksamhet. I den här guiden
går vi igenom vad som är bra att tänka på inför att skaffa en
lösning för e-signering.
Det finns en mängd leverantörer på marknaden och därför
kan det ibland vara svårt att veta vad som passar dig bäst.
Faktorerna beror ofta på vilka processer och arbetsflöden du
vill optimera, vilka säkerhetskrav som ställs på din verksamhet
och vilka tekniska förutsättningar du har för att lyckas.
Vi hoppas att guiden kommer till nytta för dig —
saknar du något eller har frågor, kontakta oss via e-post på
info@assently.com eller telefon 020-51 00 00, så hjälper vi dig!
Dina vänner på Assently.

Våra Plug and Play-lösningar
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Hur vet du vilket verktyg som är rätt för
dig? När det dessutom finns en uppsjö av leverantörer på marknaden
som alla erbjuder liknande tjänster för
e-legitimering och e-signering.
Läs på för att kunna ställa rätt frågor
Att elektroniska underskrifter är lika
juridiskt bindande som en underskrift med
papper och penna är nog de flesta
medvetna om idag. Det är också säkrare
eftersom en elektronisk underskrift är
svårare att förfalska, och alla ändringar av
e-dokument och avtal kan spåras.
Det finns några undantag där det råder
speciella formkrav för underskrifter och
det är viktigt att du vet vad som gäller för
just din bransch. En etablerad och kunnig
leverantör kan ge råd och hjälpa dig hitta
rätt lösning för din verksamhet.
Innan du väljer verktyg för e-signering
är det bra att få en överblick över vilka
lösningar som finns där ute, och att se till
att du har informationen du behöver för att
ställa rätt frågor.
Fundera på vad du vill få ut av din lösning
Idag finns många företag som erbjuder

lösningar för elektronisk legitimering och
signering, och vid en första anblick kan det
se likadant ut. Men om man tittar närmare
ser man att det finns stora skillnader i hur
verktygen fungerar och vad företagens
fokus ligger på.
En del leverantörer erbjuder en helhetslösning med möjlighet att integrera andra
system och skapa ett separat arbetsflöde
i deras produkt, medan andra fokuserar
enbart på att göra själva signeringsbiten
så smidig som möjligt. Här är det viktigt att
du väljer ett verktyg som passar in hur din
verksamhet arbetar.
Är du ute efter ett större paketlösningar som
ersätter en del av nuvarande processer,
eller vill du göra oberoende punktinsatser
för att digitalisera er dokumenthantering?
En del företag riktar också in sig på
specifika branscher, medan andra har
generella lösningar. Även här är valet en
smaksak — vad som är rätt för dig beror
på om du vill få mer stöd i processer som
är specifika för din verksamhet eller om
det är expertisen kring e-legitimering och
signering av digitala dokument som är
intressant.

Säkerhet är A och O
När det kommer till informationssäkerhet bör du ställa krav, oavsett verktyg. Din
leverantör måste kunna garantera säker tillgång, lagring och hantering av data. Se till
att ställa rätt frågor för att säkerställa att du skaffar en leverantör du kan känna dig trygg
med! Checka av följande frågor innan du gör ditt val:
- Uppfylls tillämpliga krav i eIDAS-förordningen?
- Tar leverantören ansvar för att GDPR efterlevs?
- Kan dokumentens autenticitet kontrolleras av en tredje part?
- Finns servrarna där informationen lagras inom EU?
- Är all relevant kommunikation krypterad?
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Vad är e-signering och e-legitimering?
En elektronisk signering är elektroniska
uppgifter som garanterar att det är rätt
person som skrivit under ett avtal. Den
innehåller också annan information, som
tidpunkten den gjordes och vilket certifikat
som använts.

Elektronisk legitimering innebär att du
använder din e-legitimation för att
bevisa att du är den du utger dig för att vara.
Den vanligaste formen av e-legitimation
i Sverige är BankID. I Norge är det Norskt
BankID, i Danmark är det NemID och i
Finland är det e-legitimationer utfärdade
inom Finnish Trust Network.

Både e-legitimering och e-signering har ökat stort den senaste åren
— bara inom den offentliga sektorn har användandet mer än dubblerats på några år.

FEM GODA SKÄL TILL ATT VÄLJA E-SIGNERING

KLIMATSMART

FLEXIBELT

EKONOMISKT
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Hur fungerar e-legitimering
och e-signering?
Idag krävs inga fysiska besök för att påvisa din identitet hos ett företag eller en
myndighet. Med e-legitimation identifierar
du dig digitalt i en app eller via en webbsida. Vanligtvis förekommer det när du
loggar in på dina sidor, registrerar dig som
kund eller medlem. E-legitimering kan även
ske under ett telefonsamtalt. Det gör det
enkelt och trygg att säkerställa identiteten
hos den du har kontakt med.

Dokumenthanteringen kan idag vara helt
digital. Du behöver inte längre papper
och penna för att signera dokument. Med
e-signering kan du underteckna genom
att använda olika signeringsmetoder, såsom e-legitimation, pekskärmsunderskrift
eller sms. E-signering erbjuds vanligtvis
som en webbtjänst, vilket inte ställer krav
på krångliga integrationer. Det går även
att automatisera processen ytterligare och
integrera e-signering med hjälp av ett API
till relevanta system.

Svensk lagstiftning har i de allra flesta fall inget krav på form för avtal. Det räcker att
båda parterna visat att de vill förbinda sig till det avtalet gäller. Förutsatt att det inte
finns explicita krav på fysiska dokument är en e-signering giltig på samma sätt som
en handskriven.
Men, mer om detta på nästa sida...
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Vilket juridiskt stöd förekommer?
EU-förordningen eIDAS, samordnar hela
regelverket för e-signering och e-legitimering i hela EU. eIDAS ger ökad kraft åt
e-signering bland annat genom att säga
att en underskrift inte får nekas enbart
på grund av att den är elektronisk. eIDAS
delar in elektroniska underskrifter i tre
kategorier: enkla, avancerade och
kvalificerade underskrifter. Det motsvarar
tre nivåer av säkerhet.
En enkel underskrift kräver att det är möjligt att identifiera den som skrivit under. Den
avancerade underskriften ställer högre krav
och måste vara unik för undertecknaren,
skapad av data som endast är tillgänglig
för undertecknaren och spårningsbar. En
kvalificerad underskrift har ännu högre krav
på säkerhet, och leverantören av systemet
behöver speciella certifikat.
Den vanligaste e-signeringen i dagsläget är
avancerade elektroniska underskrifter,
med BankID som exempel. Dessa anges
också som krav i svensk lag när det
talas om handlingar som undertecknas
elektroniskt Däremot är kvalificerade
underskrifter fortfarande rätt ovanligt idag
i Sverige.

En avancerad elektronisk underskrift medför spårbarhet och bygger på information
som är unik för undertecknaren. Det blir ett
säkrare alternativ än traditionell signering
på för hand.

eIDAS hänvisar också till Dataskyddsförordningen eller GDPR, när det kommer till
hantering av personuppgifter.
www.assently.com
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Är e-signering rätt för min bransch?
För alla avtal där det inte finns några speciella formkrav är e-signering lika giltig som
traditionell signering. Dessutom kommer den digitala versionen med många fördelar.
Säkerheten ökar då annan relevant information kan knytas till underskriften, till exempel
tidpunkten den gjordes. Att signera elektroniskt är också effektivt både när det gäller
tid och miljö — du slipper pappershögar och krångel med administration då många
processer kan automatiseras eller effektiviseras.

Om du googlat “e-signering” har du
nog märkt att det finns en hel djungel av
företag som erbjuder tjänster för digital
signering och legitimering. Så hur vet du
vilken leverantör som är rätt för dig?

Undersök följande när du väljer leverantör:

Om dina dokument kräver en viss typ av elektronisk underskrift, kontrollera att
leverantören matchar rådande krav.

Välj en etablerad leverantör som uppfyller kraven i eIDAS.

Fråga om leverantörens fokus på säkerhet, både teknisk och juridisk.
Vissa är exemeplvis certifierade inom informationssäkerhet.
Undersök hur leverantören lagrar personuppgifter. För att undvika att bryta mot
GDPR är det tryggast att lagra personuppgifter inom EU.
www.assently.com
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Några tydliga fördelar
med e-signering...

1

Det sparar tid
Du slipper långa ledtider samtidigt som
administrationen går snabbare. Underskrifter kräver inte längre att alla parter
behöver befinna sig i samma rum eller att
man måste vänta i dagar på att dokument
ska levereras till dem som ska skriva under.

3

Enkelt att använda
E-signering är enkelt både för dig som
administrerar och den som ska signera.
Det finns många olika lösningar på marknaden, varav en del är cloudbaserade
och kan hanteras direkt i webbläsaren på
valfri enhet — utan att några program eller
appar behöver installeras.

5

Säkrare än traditionella underskrifter
Elektroniska underskrifter är svårare att
förfalska än traditionella, och kan dessutom användas med e-legitimation. De
innehåller data som ger bättre spårbarhet
och gör att äktheten enkelt kan valideras,
även av tredje part.
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Ett kostnadseffektivt alternativ
Förutom den minskade kostnaden som
ges av tidsbesparingen, finns det många
leverantörer att välja på och därmed stora
möjligheter att hitta ett paket som passar
just dina behov. Välj en leverantör som erbjuder flexibla och anpassningsbara produkter, så behöver du bara betala för det
du använder och behöver.
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Minskar miljöpåverkan
När allt sköts digitalt behöver inte dokument
skrivas ut i onödan. Den minskade pappersförbrukningen, tillsammans med att avtal
inte längre behöver transporteras, bidrar till
hållbara processer och minskad miljöpåverkan. Blir något fel eller behöver ändras
i avtalet kan processen enkelt och snabbt
göras om.
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Digitalisering stärker ditt varumärke
Det finns också fördelar som är svårare
att mäta, men som är minst lika viktiga.
Säkra system, moderna lösningar och
smidiga upplevelser för användaren
stärker ditt varumärke hos kunder,
medarbetare och arbetssökande.

www.assently.com
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Värt att fundera på innan du köper!
Tjänar du på ett byta till e-signering?

Är det inte ett väldigt stort projekt?

Se till att tänka på alla kostnader som påverkas. En ny produkt innebär en kostnad
för själva tjänsten och antagligen extra
administration i uppstartsfasen. Ställ det
mot andra återkommande administrativa
kostnader samt material-, transport- och
arbetskostnader.

Det sista du vill är att göra dig beroende
av integrationer och support för att komma igång och upprätthålla en tjänst. Som
tur är finns det e-signeringsleverantörer
som erbjuder plug and play-lösningar.
Det gör att du enkelt kan komma igång i
en avgränsad del av din verksamhet, och
kontinuerligt skala upp i en takt som passar
dig. Om det visar sig att du behöver mer
avancerade system för underskrifter finns
det med rätt leverantör möjlighet att lägga
till det efterhand.

Ta hänsyn till konverteringsgraden och
räkna på hur mycket den behöver öka för
att det nya systemet ska löna sig. Kanske
krävs det ett par stycken konverteringar
extra för att projektet ska gå med vinst?

Tänk om lösningen inte passar mig och
jag redan bundit upp mig?

Hur får jag med min organisation på
tåget?

Om du är osäker på exakt hur omfattande
lösning du behöver, välj en leverantör med
ett flexibelt erbjudande som inte tvingar
dig att binda upp dig på ett visst paket eller
för en längre period innan du hunnit prova
på ordentligt.

Det här är inte sällan den tuffaste biten;
det är lätt att rulla på i samma hjulspår
om det inte finns goda anledningar till förändring. Börja med att visa din kostnadskalkyl — siffror är svåra att argumentera
emot. En del kanske känner sig oroliga över
att det kommer innebära merarbete och
en lång uppstartsfas. Då är det en fördel
att välja en lösning som är smidig och som
inte kräver större arbetsinsatser från dina
medarbetare.

Fråga efter vilka nöjd-kund-garantier som
finns och se till att matcha dinabehov.

När du känner dig trygg i att e-signering är rätt val för din organisation är det dags att
sätta bollen i rullning! På nästa sida guidar vi dig genom implementationsprocessen.
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Utse en mindre grupp som har huvudansvar för e-signering

Undersök vilken onboarding leverantören
erbjuder

Låt ett fåtal personer vara ansvariga för
implementation och administrationen
av lösningen. Kommunikationen med
leverantören blir mycket enklare med en
kontaktperson och det underlättar för medarbetarna att veta vem de primärt kan
vända sig till om det dyker upp frågor.

Vad kan leverantören göra för att hjälpa er
med onboarding och uppstart? En erfaren
leverantör har gjort det här många gånger
tidigare och är experter på e-signering. Så
se till att ta emot tillgänglig för att underlätta processen - administration, utbildning
och användningsoptimering exempelvis.

Börja smått och väx lösningen efter behov
Om du ska implementera e-signering i
en större organisation finns det mycket
att vinna på att börja testa på ett mindre
område. Då får ni möjlighet att utvärdera
och göra eventuella förändringar innan ni
skalar upp lösningen för att täcka andra
delar av verksamheten. Det gör processen
smidigare för alla i längden. Ni kan t. ex.
börja med att skriva under anställningsavtal digitalt — att låta första testen
ske internt känns ofta tryggare för de
inblandade.

Se till att alla får information de behöver
När ni är redo att sätta igång, börja med
att hålla ett uppstartsmöte för att ge
resten av organisationen möjlighet att
ställa frågor. Se också till att information om
e-signeringsverktyget finns lätt tillgänglig
för alla som behöver det, till exempel via
intranät eller email. Informera om vilka man
kan vända sig om det finns frågetecken
kring användandet och se till att det är
tydligt varför tjänsten används och vad det
kommer bidra till.

Tips att ta med när du ska implementera e-signering i ditt företag

Vill du inte förändra ditt företags egna interna processer, välj en lösning som inte
innebär omfattande integrationer och som fungerar självständigt.
Se över vilka behov ni har och var de är störst, så att lösningarna kan matchas så
väl som möjligt.
Testa på ett enskilt område eller en process först. När du är bekväm med verktyget
och säkerställt att allt fungerar, kan ni skala upp i andra delar av organisationen.
Överväg att välja en leverantör som har flexibilitet i sitt utbud. Då kan du enkelt
justera omfattningen efter hand och skala upp eller ner vid behov.
www.assently.com
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Kontakta oss på 020-51 00 00 eller info@assently.com
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