
 

 

eSign-digital signering: 

  
• Förenklar och snabbar upp     

underskriftsprocesser 

• Skapar enklare och bättre 
informationsinsamling - 
eftersom informationen är 
digital från början är det lättare 
att skicka informationen till era 
egna system  

• Ger realtids-spårning, 
transparens och uppföljning  

• Tillgängliggör arkiverade 
dokument lättare - signerade 
dokument är enkla att ta fram  

• Ökar säkerheten i processerna 

• Stärker dokumentets beviskraft  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förenklar processer med eSign 

Som en hörnsten i den digitala transformationen bidrar eSign-digital 

signering till att förenkla och snabba upp underskriftsprocesser, 

stärker dokumentets beviskraft, ger realtids-spårning, transparens 

och uppföljning. eSign-digital signering skapar enklare och bättre 

informationsinsamling och eftersom informationen är digital från 

början är det lättare att använda informationen i organisationens 

egna system vilket även ökar säkerheten i processerna. Arkiverade 

och signerade dokument ökar också tillgängligheten för fler 

användare i företaget. 

Funktioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar med eSign-digital signering 

• Enkel integration 

• CGI support och kompetens 

• Ökad säkerhet jämfört med traditionellt papper 

• Abonnemang, flexibel kostnad 

• Tidsbeständigt format 

• Möjlighet att legitimera sig med BankID 

• Ger fler affärer, snabbare - bättre hitrate 

• Skapar bättre kontroll och översikt 

eSign 
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Vill du veta mer? 

Välkommen att kontakta: 

 

Pontus Geijer 

Service Owner 

pontus.geijer@cgi.com 

Om CGI  

Insights you can act on 

 

CGI grundades 1976 och är ett av 

världens största företag inom IT och 

företagskonsulttjänster. Vi är 

insiktsdrivna och resultatbaserade 

för att hjälpa till att påskynda 

avkastningen på dina investeringar. 

På hundratals platser över hela 

världen erbjuder vi omfattande, 

skalbara och hållbara IT- och 

affärskonsulttjänster som informeras 

globalt och levereras lokalt. 

För mer information  

www.cgi.se 

 

 

Processen för eSign-digital signering 
För att förklara produkten är här ett exempel där eSign-digital 

Signering jämförs med en traditionell försäljning som innehåller 

följande steg och normalt sett tar upp till 3 veckor att genomföra: 

 

 

 

Motsvarande process för en digital underskrift via vår tjänst eSign-

digital signering ser ut så här och tar ca 5 minuter: 

 

 

Vem passar eSign-digital signering för? 
Kunderna väljer CGI eftersom vi har ett helhetsåtagande och 

mångårig erfarhet av säkerhet och personuppgifthantering. Hanterar 

ni någon process som involverar en signatur av ett dokument 

kommer eSign-digital signering att passa er utmärkt. 

Som komplement till eSign-digital signering kan CGI även 

tillhandahålla en digital arkivlösning, eArkiv. 
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