
Nemt at underskrive elektronisk. 
Signeringsportalen gør det muligt for politikere, 
embedsmænd og borgere at underskrive et 
dokument som en del af arbejdsgangen i Acadre. 
Er du ikke bruger i Acadre, kan løsningen alligevel 
anvendes i hele organisationen, da du nemt 
kan sende dokumenter til underskrift direkte fra 
Signeringsportalen eller fra andre fagsystemer. Dette 
kan for eksempel være mødereferater eller aftaler, der 
kræver underskrift af en eller flere personer. 

Dit fagsystem, fx.Acadre, kan du oprette og sende et 
dokument til underskrift, til personer inde og udenfor 
din organisation. Modtagerne modtager digital post 
eller en e-mail med oplysninger om, at de har et 
dokument at underskrive, og kan derefter logge på 
Signeringsportalen med NemID/MitID for enten at 
underskrive dokumentet eller afvise det. 

Arkivresistent underskrift. 
Signeringsportalen bruger personlige certifikater, der 
udstedes ved hver signering. Da der bruges personlige 
certifikater, vil signeringsinformationen blive integreret 
i den underskrevne PDF-fil, hvilket betyder, at det altid 
er muligt at se, hvem der har underskrevet det digitale 
dokument, og hvornår. Da signeringsoplysningerne 
er integreret i filen, kan de også gemmes i et 
arkivresistent format. Også oplysninger til validering 
er indlejret, hvilket betyder, at underskrifter også kan 
valideres uden for certifikatets gyldighedsperiode. 

Fordele ved 
Signeringsportalen.

Fleksibel
En kvalitetssikret proces, hvor selv 
klassificerede dokumenter og aftaler 
kan underskrives hvor som helst, når 
som helst og af enhver. Alt, hvad der 
kræves, er validering via NemID/MitID. 

Informationssikker
Ejerskabet af alle oplysninger om 
dokumenter og underskrifter tilhører 
kunden, ikke leverandøren.  
 
 
Holdbar opbevaring
Et dokumentformat, der fungerer på lang 
sigt og opfylder kravene til langvarig 
lagring i e-arkiver.

Avancerede elektroniske 
signaturer med 
Signeringsportalen. 
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Kan bruges sammen med andre 
systemer.

Signeringsportalen er en webapplikation, der kan 
installeres på intranettet eller på nettet afhængig af 
behovet for adgang. Signeringsportalen bruger også 
åbne og veldefinerede API’er, der gør det muligt at 
bruge med andre systemer end Acadre. 

Komponenter og systemkrav. 

Software
 · Windows Server

 · SQL Server 2016 eller senere

 · .NET Framework 4.8

 · Internet Information Services 7 eller senere

Hardwarekrav er ikke specificeret, da 
Signeringsportalen er en relativt let applikation. Som 
udgangspunkt kan følgende anvendes:

 · 8 GB RAM

 · 100 GB diskplads

Komponenter
 ·  Signeringsportalen bruger NemID og MitID til 
godkendelse. Kunden er ansvarlig for at indgå 
en aftale med den rette part for NemID og MitID.

 ·  Signeringsportalen. Her gennemgås og under-
skrives dokumenterne af underskriveren. 

 ·  Document Converter. Konverterer dokumenter 
til signering og anvender signaturoplysninger på 
dokumentet. 

 ·  Udstedelse af et personligt certifikat ved under-
skrift

 ·  Time Stamp Service. Service som angiver et 
sikkert tidspunkt for underskrifter 

 ·  NemID/MitID bruges til godkendelse. 

 ·  I Acadre initieres signaturopgaverne til en eller 
flere underskrivere. 

 ·  Signeringsportalen bruger NemID/MitID til god-
kendelse og NemLog-in 3 som broker. 

Teknikken findes. I hvilken proces 
ville e-signaturer gavne jer mest?
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