MANUAL

Koppling Verified

Vi har tillsammans med Verified utvecklat en funktion där
du kan skicka dokument för signering direkt från Bitnet.
I Bitnet kan du välja en utskrift och skicka den till en eller
flera mottagare för signering. Du kan även se statusen
direkt i Bitnet på de dokument du skickat och vilka som
blivit signerade.
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MANUAL

Kom igång
För att aktivera kopplingen så krävs att du först har ett konto hos
Verified. Det tecknar du här: https://bitnet.web.verified.eu/
Aktivera Verified
Gå in under Administration > Bitnetfunktioner och scrolla ner till Verified och slå
på strömbrytaren

Logga in med din användare
Gå in under Administration > Administration och klicka på Mina uppgifter

Koppling Verified

Klicka på knappen för Inloggningsuppgifter – integrationer

Fyll i det användarnamn och lösenord som du använder när du ska logga in på
Verified
Klicka på Spara
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Använd Verified i Bitnet
Med kopplingen till Verified slipper du steget att ladda ner dokument
från Bitnet och sedan ladda upp dessa igen i Verified. Du kan istället
skicka dokumenten direkt från Bitnet
Välj de dokument som ska signeras – Begravning
Gå in på ärendet och välj utskrifter
Bocka i de dokument som du vill skicka för signering och/eller godkännande

Koppling Verified

Klicka på knappen Skicka alla valda för signering

Välj de dokument som ska signeras – Juridik
Gå in på ärendet och välj utskrifter
Välj det dokument som du vill skicka för signering och/eller godkännande
Välj ett brevpapper
Välj en kontaktperson, du kan lägga till fler personer i nästa steg
När alla val är gjorda kan du klicka på knappen Till Verified
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Lägg till mottagare
Klicka på ny mottagare

Välj en mottagare från ärendet eller fyll i dess uppgifter manuellt
Vill du lägga till dig själv för signering så klickar du på Hämta mina uppgifter

Koppling Verified

Välj om mottagaren ska signera eller godkänna samt på vilket sätt mottagaren
ska signera – med Bank-ID, mejl eller Touch sign. Touch sign innebär att
mottagaren signerar genom att skriva sin namnteckning på sin dator.

Touch sign
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Välj signeringsordning
Välj om dina mottagare ska signera i en turordning eller parallellt.

Koppling Verified

Om du vill att de ska signera i turordning väljer du även vilken turordning.

Granska och skicka dokumentet
Granska så att rätt dokument är bifogade
Skriv ett meddelande till mottagarna
Välj om det ska vara en deadline och i så fall vilket datum som är det sista de kan
signera
Välj om du vill lägga till en automatisk påminnelse och i så fall hur många dagar
före deadline den ska skickas
Klicka på Skicka
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Koppling Verified

Se status – Begravning
I sidopanelen kan du se status för de utskrifter du skickat för signering för det ärende
du är inne på. Du hittar den genom att klicka på fliken för Verified.

Se status – Juridik
I fliken Verified kan du se status för de utskrifter du skickat för signering för det ärende du är inne på.

Statusmarkeringar:
Skickade ärenden som väntar på signering
Signerade dokument redo att laddas ner
Signeringar som blivit avbrutna av användaren i Verified
Dokument som blivit avvisade av mottagaren
Avbryta eller ändra skickade dokument
Du kan inte ändra eller avbryta skickade dokument från Bitnet, utan det måste du
göra från Verified. Klicka på Öppna Verified eller gå till verified.eu och logga in med
dina uppgifter.

7

019-760 22 60 | support@bitnet.nu

