BCT integreert functie voor digitaal rechtsgeldig ondertekenen van
ValidSign
Vertrouwelijke informatie verwerken en ondertekenen kan nu 100 procent digitaal
Sittard, 7 december 2017 – BCT faciliteert organisaties in het digitaal rechtsgeldig
ondertekenen van documenten. Hiervoor sluit de specialist in Enterprise Information
Management een partnership met ValidSign. De functionaliteit voor digitale
ondertekening wordt standaard geïntegreerd in de applicaties van BCT. Hierdoor zijn
klanten in staat om documenten, zoals contracten en vergunningen, volledig en veilig
digitaal te verwerken. Ook relaties van BCT-klanten zonder account kunnen digitaal
rechtsgeldig ondertekenen. Door de samenwerking is het nu mogelijk om binnen de
Europese richtlijnen en Nederlandse wetgeving digitaal te ondertekenen.
Vertrouwde omgeving
Dit partnership is een grote verbetering van een cruciale functionaliteit in
informatiemanagement. Klanten kunnen nu op een veilige manier digitaal
rechtsgeldig ondertekenen. Wanneer iemand na ondertekening een document
aanpast, is de handtekening niet meer geldig. Bovendien kunnen klanten nu
documenten uitwisselen met één of meer specifieke ontvangers voor ondertekening,
terwijl zij in de vertrouwde klantomgeving kunnen blijven. Dit geldt ook wanneer een
document extern ondertekend moet worden. Deze functionaliteiten verhogen de
betrouwbaarheid van het werken met digitale documenten.
Dimitri Palmen, directeur bij BCT: “Enterprise Information Management gaat om het
ondersteunen van klanten op een wijze die leidt tot een veilige borging en deling van
informatie. Voor veel processen is een handtekening de laatste stap. Wij wilden dit
hele proces digitaal faciliteren, zodat printen niet meer nodig is. Om een efficiënte
workflow te creëren en de veiligheid te borgen, zijn we het partnership met ValidSign
aangegaan. Door de integratie bieden we onze klanten een volledig digitale ervaring,
want ondertekenen kan nu altijd en overal. Dit is volledig in lijn met onze visie op
digitaal denken.”
John Lageman, CEO bij ValidSign: “Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Door
BCT krijgen nu veel meer organisaties toegang tot onze oplossing. Samen versnellen
we processen en we creëren een positieve klantervaring. Dit partnership is gedreven
vanuit de vraag in de markt naar rechtsgeldig digitaal ondertekenen. Door krachten
te bundelen voorzien we in een cruciale schakel in de keten van
informatiemanagement.”

----------------Over BCT
BCT is ervan overtuigd dat grip op informatie bijdraagt aan een veilige, kansrijke en duurzame wereld.
Met een team van ruim 170 getalenteerde medewerkers optimaliseert BCT informatiemanagement bij
organisaties aan de hand van het BCT Transitiemodel. Daarmee geeft BCT organisaties in vier
overzichtelijke stappen een handvat in de groei naar een kennisgedreven organisatie om zo het
maximale uit informatie te halen. Met haar blik gericht de toekomst, maar met oog voor het huidige
ambitie- en volwassenheidsniveau van organisaties, ontketent BCT een evolutie of een revolutie op
het gebied van waardecreatie. De specialist in informatiemanagement is een aanjager van innovatie
en helpt organisaties hun bestaansrecht te borgen. Hiervoor zet BCT hoogwaardige Enterprise
Information Managementtechnologie in waarmee dagelijks meer dan 150.000 eindgebruikers werken.
Sinds de start ruim 30 jaar geleden, heeft BCT een klantportfolio opgebouwd van meer dan 800
organisaties in overheid, semi-overheid en het bedrijfsleven. Meer informatie is te vinden op
https://www.bctsoftware.com/nl.
Over Validsign
ValidSign is marktleider in Nederland op het gebied digitaal rechtsgeldig ondertekenen. Hierbij gaat
het niet enkel om het ondertekenen van eigen (interne) documenten (zowel geavanceerd als
gekwalificeerd) maar juist ook om het ondertekenen van documenten door derden (klanten en
leveranciers). ValidSign biedt klanten volledige ontzorging van advies tot en met installatie met de
meest veilige oplossing in de markt. Meer informatie is te vinden op https://www.validsign.nl/
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