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SignDoc

Reduza custos e aumente a produtividade com
software de assinatura eletrônica segura que
aprimora a experiência do cliente

O SignDoc pode assinar
digitalmente um documento, bem
como capturar de forma exclusiva
dados biométricos da assinatura.

O software Kofax SignDoc®, pronto para uso corporativo, aumenta
o padrão para as soluções de gestão de transações digitais. O
SignDoc permite adicionar recursos de assinatura eletrônica a
qualquer processo de negócio, encantando o cliente com um
processo seguro, conveniente e totalmente digital em interações
como abertura de novas contas, solicitação de empréstimos e
praticamente qualquer outra transação que exija uma assinatura.
O Kofax SignDoc é uma solução única para as necessidades de
assinatura eletrônica corporativas, incluindo uma implantação de
autoatendimento para um pequeno grupo de trabalho ou para toda
a empresa, bem como a integração de assinaturas eletrônicas
em sistemas de interação. O SignDoc é compatível com diversas
plataformas (p. ex.: Windows, Linux, dispositivos móveis), usa a
norma ISO e aceita vários tipos de assinatura (p. ex.: clique para
assinar, manual, fotografia).
O Kofax SignDoc oferece recursos de assinatura eletrônica
em diversos canais (on-line, móvel, na agência e central de
atendimento) para proporcionar:

O processo e a trilha de auditoria resultam em uma transação digital
com validade legal.

Uma experiência mais rica para o cliente
O SignDoc transforma experiências do cliente otimizando a
assinatura de documentos. O processo tradicional de imprimir,
assinar e remeter documentos via correio ou fax deixou de ser
necessário. O SignDoc ajuda qualquer empresa a superar as
expectativas do cliente, permitindo que as transações sejam
executadas em qualquer local.
Otimize operações e aumente a conformidade
O SignDoc acelera fluxos de trabalho de negócio, removendo as
etapas não essenciais. Os clientes podem assinar eletronicamente
em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, reduzindo
significativamente os custos operacionais, aumentando a
produtividade e promovendo uma melhor conformidade. O SignDoc
ajuda as empresas a evoluir para organizações mais enxutas e ágeis.
Uma solução verdadeiramente corporativa
As empresas têm uma grande variedade de requisitos de assinatura.
O SignDoc é a única solução que pode atender a todos eles, de
aplicativos de negócio essenciais desenvolvidos internamente

que precisam de recursos de assinatura até a necessidade
departamental de assinatura por autoatendimento, além de
todas as variações intermediárias.

• Logística: Processa eletronicamente comprovantes de
entrega
Para obter mais informações, visite kofax.com.

Garantia máxima
A automação de transações de alto valor exige uma
garantia de alto nível de que um documento assinado
eletronicamente não foi modificado indevidamente após
a assinatura. O SignDoc pode assinar digitalmente um
documento, bem como capturar de forma exclusiva dados
biométricos da assinatura. Uma trilha de auditoria pode ser
acessada no documento, oferecendo o recurso de verificação
da integridade do documento com um leitor PDF. O processo
e a trilha de auditoria resultam em uma transação digital com
validade legal.
Fluxo de trabalho intuitivo
Os ícones e as janelas pop-out com texto de ajuda orientam
o usuário ao longo de todas as etapas do processo. O
número limitado de cliques otimiza a experiência do usuário.
Fluxo de trabalho da assinatura eletrônica
O SignDoc oferece fluxo de trabalho e gestão completos
para criar, enviar, rastrear e assinar digitalmente documentos
e formulários. O produto cumpre requisitos de assinatura
com e sem auxílio. Além disso, oferece suporte a vários
tipos de assinatura, como clique para assinar, manual e
fotografia.

Aplicações práticas do Kofax SignDoc
O Kofax SignDoc oferece uma grande variedade de benefícios
para uma grande variedade de mercados verticais, incluindo:
• Serviços financeiros: Possibilita que instituições
financeiras e seus clientes abram e alterem contas
facilmente, assinando eletronicamente e devolvendo
formulários de qualquer lugar
• Seguradoras: Simplifica o processo de assinatura de
apólices por empresas e seus clientes com a assinatura
eletrônica de solicitações e outros documentos de
comprovação
• Varejo: Acelera o processamento de pagamentos e de
devoluções, reduzindo custos e eliminando a latência
• Telecomunicações e serviços públicos: Permite a
ativação de clientes com mais rapidez e facilidade,
assinando eletronicamente e devolvendo formulários de
qualquer lugar (p. ex.: escritórios centrais)
• Governo: Possibilita que cidadãos assinem formulários
eletronicamente por meio da web ou de dispositivos
móveis
• Saúde: Acelera a coleta de assinaturas necessárias para
iniciar serviços
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