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Hantera elektroniska underskrifter med
Signeringsportalen
Signeringsportalen gör det möjligt för politiker och
tjänstemän som inte använder ert ärendehanteringssystem att signera dokument i ärendehanteringssystemet som till exempel mötesprotokoll eller
avtal som kräver underskrift av en eller flera personer.
I ärendehanteringssystemet kan ni skapa signeringsuppdrag och skicka dessa till valfria personer inom
organisationen. Dessa får då en epost med information om uppdraget och kan sedan logga in i Signeringsportalen med mobilt BankID för att antingen
skriva under dokumentet eller avslå det med kommentar om vad som behöver ändras.

Fördelar med Signeringsportalen
•
•

•
•
•

Digitaliserar hela processen kring underskrifter
Signeraren kan signera ett dokument var som
helst ifrån, det enda som krävs är en webbläsare
och tillgång till mobilt BankID
Ingen pappershantering och dubbelregistrering
av dokument och protokoll
Justerare kan hantera signeringen hemifrån
Det signerade dokumentet kan arkiveras elektroniskt.

Signeringsportalen nyttjar personliga certifikat på fil
som lagras i Certificate Store på Document Converter-servern. I och med att certifikat på fil används så
kommer signeringsinformationen bäddas in i den
signerade PDF-filen vilket innebär att det alltid går
att se i den digitala handlingen vem som signerat
den och när. Då signeringsinformationen är inbakad i filen så kan den också lagras i arkivbeständigt
format.
Signeringsportalen är en webbapplikation som kan
installeras på intranät eller på webben beroende
på behov av åtkomst. Signeringportalen använder
också öppna och väldefinierade API:er som gör det
möjligt att använda med andra system än Formpipes
ärendehanteringssystem.
Signeringsportalen fungerar från och med W3D3
2018 R2 och och släpps för Platina 10 under första
delen av 2020.

Ingående delar och systemkrav
Mjukvara:
• Windows Server
• SQL Server 2014 eller senare
• .NET Framework 4.8
• Internet Information Services 7 eller senare
Hårdvarukrav finns ej specificerat då Signeringsportalen är en förhållandevis lätt applikation. Som
utgångspunkt kan följande användas:
• 8 GB RAM
• 100 GB diskutrymme

Ingående delar:
• Signeringsportalen. Här granskas och signeras
dokumenten av signeraren.
• Document Converter. Konverterar dokument för
signering och applicerar signaturinformation i
dokumentet.
• Certificate Store för lagring av personliga certifikat.
• BankID nyttjas för autentisering.
• Platina eller W3D3. I Platina och W3D3 initieras
signeringsuppdragen till en eller flera signerare.
Signeringsportalen använder BankID för autentisering. Kunden ansvarar för att upprätta avtal med
rätt part för BankID.
Kunden ansvar för att ha RA (Registration Authority)- och CA (Certificate Authority)-organisation på
plats. Kunden kan själv agera certifikatsmyndighet,
alternativt använda extern certifikatsmyndighet.
Formpipe har färdiga funktioner för att kommunicera med Cygates certifikatstjänst som helt automatiserar certifikatsadministrationen.

Om Formpipe
Formpipes programvaror hjälper organisationer att
fånga, hantera, distribuera och sätta information i
ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster
av att använda Formpipes produkter.
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