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 מערכת חתימות דיגיטליות
לייעול סבב חתימות בארגונים

גיוס, מיקור חוץ והשמהפיתוח וסיסטמסמוצרים ותשתיות

לייעול סבב חתימות  דיגיטליות מתקדמת  Doxi הנה מערכת חתימות 

חוזים,  הסכמים,  רכש,  הזמנות  כולל  ארגוניים,  מסמכים  של  ואישורים 

חשבוניות ועוד.

 Doxi מאפשרת ליצור, בתוך שניות, סבב חתימות לכל מסמך ארגוני 

החותמים.  של  הנייד  ולטלפון  השולחני  למחשב  המסמך  את  ולהפיץ 

יכולים לאשר ולחתום הן על גבי מסך הטלפון החכם והן באמצעות עכבר 

המחשב. Doxi פותחה בקונסיסט ותומכת בעברית באופן מלא.

 להשלים סבב אישורים וחתימות
 בתוך שניות, עם חתימה דיגיטלית

 מהמחשב ומהטלפון החכם



 מערכת חתימות דיגיטליות לייעול
סבב חתימות בארגונים
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יצירת סבב חתימות דיגיטליות עם Doxi - פשוט וקל כמו אחת ושתיים...

חתימת מסמך דיגיטאלית - מכל מקום - במחשב או בטלפון הנייד

Doxi - יתרונות עיקריים

REST API מלא המאפשר לצרוך את יכולות המערכת דרך WS ולהתממשק למערכות הליבה של הארגון.	 

מותקנת על שרתיה הפנימיים של החברה ולא בענן, תכונה המספקת מענה לצרכים הביטחוניים של כל ארגון.	 

המערכת פותחה על-ידי קונסיסט בישראל ותומכת בעברית באופן מלא.	 

מאפשרת לבחור את שמות המשתתפים בסבב ולמקם את השדות למילוי בקלות.	 

ניתן להגדיר קבוצות של משתמשים –"מנהלים בכירים" לדוגמא –ללא צורך להגדיר רשימת תפוצה בכל פעם מחדש.	 

מספקת אפשרות ליצירת תבניות של מסמכים עם שדות לחתימה דיגיטלית הממוקמים אוטומטית במסמך.	 

מפיץ המסמך יכול לעקוב בקלות אחרי תהליך החתימה ולשלוח התראות למתעכבים כדי לזרז התייחסות.	 

ניתן להוסיף הדגשות של שדות נחוצים, במידה ויש כאלו, וכך למנוע שגיאות ועיכובים.	 

מספקת אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר עם שלוש שכבות של הגנה - ויזואלית, דיגיטאלית ומוצפנת.	 

ידידותית לסביבה וחוסכת את כל עלויות הנייר וההדפסה וכן את עלויות המשלוח והשינוע של מסמכים.	 

 מעלים את המסמך
הנדרש למערכת

המשתמש מקבל התראה במייל וב- SMS ויכול 
לחתום: א. באמצעות העכבר; ב. על-גבי מסך המגע; 

ג. לסרוק קוד QR ולחתום בנייד

מפיץ המסמך עוקב אחרי ההתקדמות של כל 
 המסמכים הנמצאים בתהליך ויוצר התראות

במידת הצורך למי שמתעכב
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בוחרים את רשימת המשתתפים בסבב החתימות, 2.
ממקמים את השדות על-פי הצורך, ו...מפיצים!


