Til je Dropbox naar een hoger niveau met digitale
handtekeningen, mogelijk gemaakt door HelloSign
Met HelloSign, het meest intuïtieve platform voor digitale
handtekeningen binnen de branche, kun je de belangrijkste
documenten eenvoudig verzenden en ondertekenen.
Met een reeks krachtige functies profiteren de gebruikers van HelloSign van geweldige
ondertekeningservaringen voor elke situatie, van verkoop tot HR en van juridisch tot
bedrijfsvoering.
●

Verbeter de doorlooptijden van documenten met 80%

●

Verbeter voltooiingspercentages met maar liefst 26%

●

Verminder de duur van verkoopcycli met wel 10 dagen

●

Zorg voor transparantie met een volledig controlelogboek voor ondertekenaars

●

Meer dan twee keer zo snel te implementeren als andere leiders omtrent digitale
handtekeningen

Met HelloSign voor Dropbox kunnen gebruikers het proces voor digitale handtekeningen
rechtstreeks vanuit hun Dropbox starten. Nadat alle partijen hebben getekend, worden de
ondertekende documenten automatisch opgeslagen in de Dropbox-map van een
gebruiker, alsook een volledig controlelogboek. Hiermee wordt het ondertekenen en
opslaan van documenten een eitje.

Met meerdere implementatieopties, waaronder een gebruikersinterface zonder code, API's
van wereldklasse en kant-en-klare Salesforce-apps, verzorgen HelloSign en Dropbox de
perfecte toolkit voor opslaan, delen, verzenden, ondertekenen en opslaan voor je bedrijf.

Vertrouwen, beveiliging en support
Vertrouwen en beveiliging zijn onze
hoogste prioriteiten
Alles wat we doen bij HelloSign gebeurt met het oog op veiligheid, van onze 99,99% uptime tot onze
naleving van alle belangrijke wetgeving omtrent digitale handtekeningen, waaronder ESIGN, AVG, UETA en
Europese eDIAS. Onze SSL-codering, serverinfrastructuur van wereldklasse en gerechtelijke
controlelogboeken zorgen ervoor dat je documenten veilig worden bewaard. Tot slot verifiëren meerdere
verificatielagen de identiteit van elke ondertekenaar, terwijl documenten worden beveiligd met AES 256-bits
versleuteling.

Beveiliging en naleving
●

SOC 2 type II

●

HIPAA

●

Ondertekende documenten worden
tijdens de verzending gecodeerd met
SSL/TLS

●

HSTS ingeschakeld (HTTP Strict Transport
Security)

●

Alle wachtwoorden worden gehasht en
extra beveiligd

●

Externe penetratietests

●

Hosting in een ultramoderne SSAE 16gecontroleerde faciliteit die ook voldoet
aan ISO 27001

●

Controlelogboeken

●

Op rollen gebaseerde beveiliging

●

Privéprogramma voor premies voor bugs
met HackerOne (hetzelfde als het
Amerikaanse Pentagon)

MEER INFORMATIE: HelloSign-vertrouwenscentrum

Support op beheerdersniveau
We begrijpen dat elke implementatie uniek is en dat support een belangrijke factor voor succes is. Door een
van de meest volledige supportservices op de markt aan te bieden, van onze opties zonder code tot onze
API-oplossingen, zorgen onze teams ervoor dat klanten altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het beste
van alles is dat support is inbegrepen bij alle HelloSign-abonnementen.
SUPPORTSERVICE

DETAILS

Klantsupport

Toegang tot geweldige klantsupportteams voor jou en je gebruikers

API-support

Speciaal getrainde API-ingenieurs om je te helpen je implementatie te ontwikkelen en te optimaliseren

Technische support

Teams die zich richten op het ondersteunen van HelloWorks en HelloSign voor Salesforce

Klantensucces

Experts die onze meest complexe klanten helpen succes te behalen met hun implementatie

AANVULLENDE BRONNEN: Veelgestelde vragen van HelloSign HelloSign-community API-documentatie App-goedkeuringsproces

Prijzen en erkenning

10 redenen waarom HelloSign-klanten dol op ons zijn
1.

De best te implementeren oplossing voor
digitale handtekeningen
(2019 G2 Crowd-rapport)

2.

Ervaring en support voor eindgebruikers die
de beste in zijn klasse is

3.

Ontwikkeld om in jouw toepassing te
worden ingebouwd

4.

Hoogste gebruikersacceptatie uit alle
leidende oplossingen voor digitale
handtekeningen

5.

Snelste innovatiesnelheid: elke drie weken
nieuwe releases

6.

Echte doorverwijzing: geen 'mogelijk
gemaakt door HelloSign'

7.

Infrastructuur die gericht is op beveiliging
(SOC2, HIPAA, AVG, controlelogboeken en
meer)

8.

API- en ontwikkelaarstools van wereldklasse

9.

Mobielgerichte automatisering van
documentenworkflows

10.

Innovatieve integratie met de beste tools in
hun klasse, zoals Dropbox, Google en
Salesforce

Dit is wat onze klanten zeggen:
"We zijn HelloSign gaan gebruiken aan het
begin van 2016 en hebben er veel van
geprofiteerd door deals sneller te kunnen
sluiten, soms terwijl de verkooptegenwoordiger
de potentiële klant nog aan de lijn heeft!"
- Kathryn Hunt,
productmarketing, Vendini

“We waren op zoek naar een API gebouwd
door een team dat net zoveel om
klantervaring gaf als wij. Uiteindelijk hebben
we voor HelloSign gekozen omdat het de
beste combinatie van functies, prijs en
gebruikerservaring bood.”
- Bill Babeaux
Productmanager

Wil je meer informatie over HelloSign? Ga dan naar www.hellosign.com

