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1. Release Notes 5.4.01. Release Notes 5.4.0
Release date: 2019-09-26

1.1 New features in eSignatures 5.4.0
Reduced match level in  Mandated Signer ValidationReduced match level in  Mandated Signer Validation

In previous versions when using nameandbirthdate as Mandated Signer Type for either eID, itsme or iDIN, the match level
between the signer information and the data retrieved from the signing method had to be 100%. The slightest mismatch would
render the signer “not mandated to sign”.

As of eSignatures 5.4, system administrators can configure a MatchLevel for each of those signing types in the Configuration
Index, under Signing Options Settings. This way, you can configure how accurately the contacts' first name and last name must
match the data from itsme, iDIN of their eID card. Note that the Jaro-Winkler algorithm is used to calculate the accuracy. So, the
accuracy is not based on the exact number of characters that match.

API users can also choose to override the MatchLevel value configured on environment level by passing the MatchLevel
parameter in the Set Process Information and Instant Package Creation calls.

Ending the signing flowEnding the signing flow

As initiator, you can now end the signing flow at your own convenience. As soon as a package has been signed by at least one
party, but still has some unsigned fields that must be signed by others, you can now choose to end the flow and mark the package
as finished.

This way, the document becomes available for download and it is no longer necessary to wait for all parties to sign before anyone
is able to download the document.

As API user, you can end the signing flow by doing a Skip Signers call. All signers that haven’t signed yet, get the status “Skipped”
and the package is marked as finished.

Managed identit ies for Azure resourcesManaged identit ies for Azure resources

eSignatures stores a lot of files while processing documents. When storing files in Microsoft Azure Blob Storage, eSignatures
now supports the use of managed identities. Thanks to the managed identities feature, system administrators can use the Azure
Role Based Access Control (RBAC) to grant access to the storage account. This way, no credentials are necessary to access the
storage.

An added advantage is that you no longer need separate storage accounts to host multiple clients. Managed identities make sure
clients only have access to the files they should have access to.

System administrators can configure the managed identities feature in the Configuration Index, under File Storage Settings.

Omit text from signature appearanceOmit text from signature appearance

The following signing methods place a visual signature image, created by the signer, on a document: manual, manual + eID and
biometric. When using any of these signing methods, the following default text is placed on top of the signature image: “Digitally
signed by X on behalf of X”, followed by a date and time.

In eSignatures 5.4, system administrators can choose to omit that text so only the signature image is shown on the signed
document. Note however, that the text is still stored within the digital signature; it is only removed from the appearance. Also note
that any legal notice will also be omitted from the signature appearance.

1.2 Improvements
Retries in  case of Callback errorsRetries in  case of Callback errors



When a Callback error occurs, eSignatures now retries multiple times to access the external system the Callback URL points to.

By default, eSignatures retries three times in three retry cycles to do the callback. If the error still occurs after the number of
retries, the document or package is sent to the poison queue.

System administrators can also choose to customize the retry mechanism in the Worker config file.

Configurable redirect with asynchronous signingConfigurable redirect with asynchronous signing

When using an asynchronous signing method, users could already close the signing session and work on other things while the
signing continues in the background. Except when a RedirectUrl had been configured in the API. In that case, the Close button
was unavailable and users still had to wait for all documents to be signed before being redirected.

In eSignatures 5.4, API users can now configure when the redirect happens: 1) immediately as soon as the user clicks Start
signing, 2) after a delay of 5 seconds, or 3) after session when all documents in the session have been signed.

Addit ional in fo in Audit ProofsAddit ional in fo in Audit Proofs

Audit Proofs now also contain the signer's IP address.

The signer’s IP address is added to the proofs each time a signing event occurs, e.g. start of signing, end of signing, SMS OTP is
sent, mail OTP is sent, etc.

1.3 Handled issues
JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-6675 30863 Signer could not always view package details in Signer Portal.

CEP-6661 31289 Branding issue in Edit Contact window has been fixed.

CEP-6560 31093 WYSIWYS finishing issue has been fixed.

CEP-6528 / Branding issue during upload has been fixed.

CEP-6456 / Wrong error message was displayed when QuickSign is disabled.

CEP-6345 / Connective logo has been removed from console.

CEP-6287 / Search issues in Theme section have been fixed.

CEP-5393 / Azure Webjob shutdown issue during asynchronous signing has been fixed.

CEP-5286 / Signed document download issue has been fixed.

CEP-5066 / Marker issue has been fixed.

1.4 Known issues
eSignatures 5.4.0eSignatures 5.4.0

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
6651 / QuickSigning multiple fields in a single document while the end document flow has been initialized currently causes

Deadlock logs.



CEP-
6589 / When the status of a document is “Ending” it’s currently not possible to view its details.

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

eSignatures 5.3.0eSignatures 5.3.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-5944 / Itsme scrolling is not as smooth as expected on Safari on iPhone.

eSignatures 5.2.4eSignatures 5.2.4

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
5564 / When a package contains both an asynchronous and synchronous signing method, and the asynchronous signing fails,

the signing session cannot be recovered.

eSignatures 5.2.0eSignatures 5.2.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4817 / Display bugs when using complex signing on Safari and Chrome

eSignatures 5.1 . 1eSignatures 5.1 . 1

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4719 / The timeout of the session is currently absolute. Users are logged out even if they have been active.

Older known issuesOlder known issues

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

/ / German installation of Chrome can generate errors during signing.

1.5 Known limitations
GeneralGeneral

A package must not exceed 150 MB.
A single document inside a package must not exceed 30 MB.
A package may contain a maximum of 15 documents.
An .xml files must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.
Documents whose physical dimensions exceed 3.99 m by 3.99 m are not supported.
Uploading PDF portfolios is not supported.
Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A.
When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any



special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.
Adding multiple initiators within a single package is not supported.
Combining eID signing and BeLawyer signing as choice of signing is not always supported: when the MandatedSigningType
is set to nameandbirthdate in the Configuration Index, these two signing methods cannot be combined.
Packages currently can’t contain both XML documents and PDF documents on which signatures will be placed. The type of
package is determined by the first uploaded document.
The default groups ‘administrators and default user group’ can’t be used as a signer in templates.
Inserting a tab in front of a Text Marker in Word is not supported. Instead of using tabs, use tables, columns or text boxes. If
you still want to use tabs, convert your Word document to PDF before uploading it.
When using Safari: after you upgrade from an older version, you will be prompted to quit your browser. When reopening
your browser and your previous tabs don’t open automatically, do not reuse your original link to the signing page. Instead,
go to History > Reopen All Windows From Last Session.
Native design applications for DTP, CAD, etc. can generate documents with a high level of complexity (very high number of
elements, vectors, images, …). This may result in the fact that the application cannot prepare the document in a reasonable
timeframe. Consequently, it will be impossible to add these files to the Signing environment (not through the API nor in the
DocumentPortal) due to timeout. It is not possible to know in advance if a complex document will generate a timeout or not
as it depends on too many factors. The applications generating these kinds of PDFs usually have a setting to create a PDF
that is suitable for online usage. We strongly recommend using this setting to reduce the complexity of the document
before upload.

I tsme signingItsme signing
When using itsme as signing method, the target type of your documents must be PDF/A-1 or PDF/A-2. It’s the
administrator’s responsibility to make sure these output formats are available in the user’s eSignatures solution, and it’s the
user’s responsibility to select the correct output format. Connective does not perform any checks whether the right output
format has been selected combined with itsme.
When using itsme signing in packages, each document within the package must be signed individually, which means
QuickSigning is not supported.
Itsme signing is currently not supported on macOS Mojave v10.14 combined with Safari v12.0.

Audit ProofsAudit Proofs
The Audit proof feature has a significant impact on the storage drive (repository) on which the data will be hosted. The
bigger the documents, the more space will be used. The impact grows exponentially with bigger documents.
The Audit proof feature also has an impact on the signing speed of eSignatures. The bigger the documents, the longer the
signing time will be. Small documents (<1MB) do not seem to impact the signing speed.

API v2 to v3 migrationAPI v2 to v3 migration

Legacy ModeLegacy Mode

If clients are not able to upgrade to API v3, because they’re not ready to support one-time URLs or access tokens, they can use the
Legacy mode setting combined with version 2 of the API. Legacy mode is a transitional measure that supports ‘old’ URLs and
allows you to complete unfinished documents. Please be aware that this is a deprecated feature and will be removed in version 4
of the API.

The following limitations apply:

When legacy mode is set to disabled in an environment, and you decide to enable it later on, the API flows that have been
created when legacy mode was disabled will no longer work.
When Legacy mode is set to disabled, the download URLs retrieved from API v2 can only be used once. These URLs should
not be sent directly to the end user in an email, as the second time the URL is opened, a non-user-friendly error message
will be show. To avoid this, clients can take the following actions:

Either they email an URL to their application so that they always redirect from their application to the newest
download URL retrieved from API v2 just before redirecting.
They append ?fromEmail=true to the URL retrieved from API v2 so that we can show an error screen asking the end



user to enter their email address. If that email address corresponds with a signer or receiver and the package /
document exists they should get an email from Connective with a new, working URL.

2. Upgrade Information2. Upgrade Information
For customers signing with physical tokens (eID, biometric using Wacom, etc.), the Connective Browser Package must be
upgraded to version 2.0.6. The upgrade should be prompted automatically when trying to sign a document.

If you have a version of eSignatures installed prior to version 5.4.0, consult the Connective - eSignatures 5.4.0 - Installation
Documentation to learn how to upgrade it to version 5.4.



1. Release Notes 5.4.11. Release Notes 5.4.1
Release date: 2019-10-16

1.1 New features in eSignatures 5.4.1
eSignatures 5.4.1 is a hotfix version and doesn't contain new features.

1.2 Improvements
Customization of Content Security Policy headerCustomization of Content Security Policy header

A new setting that allows administrators to customize the CSP header (Content Security Policy header) has been added to the
Config Index: HostSourceAllowedToFrameApplication. The host name or IP address you enter here will be the only application
that is allowed to embed eSignatures in an iFrame.

1.3 Handled issues
JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
6751 / iDIN is still available as signing method even though mandated signing based on nameandbirthdate is enabled and the

contact’s info doesn’t contain a birthdate.

CEP-
6795 / Correction in API documentation

1.4 Known issues
eSignatures 5.4.0eSignatures 5.4.0

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
6651 / QuickSigning multiple fields in a single document while the end document flow has been initialized currently causes

Deadlock logs.

CEP-
6589 / When the status of a document is “Ending” it’s currently not possible to view its details.

CEP-
6398 / Changes to the “Unselected colour” setting in Theme > Portal > After login > Big tabs > Background can’t be

saved.

eSignatures 5.3.0eSignatures 5.3.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-5944 / Itsme scrolling is not as smooth as expected on Safari on iPhone.

eSignatures 5.2.4eSignatures 5.2.4



JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
5564 / When a package contains both an asynchronous and synchronous signing method, and the asynchronous signing fails,

the signing session cannot be recovered.

eSignatures 5.2.0eSignatures 5.2.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4817 / Display bugs when using complex signing on Safari and Chrome

eSignatures 5.1 . 1eSignatures 5.1 . 1

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4719 / The timeout of the session is currently absolute. Users are logged out even if they have been active.

Older known issuesOlder known issues

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

/ / German installation of Chrome can generate errors during signing.

1.5 Known limitations
GeneralGeneral

A package must not exceed 150 MB.
A single document inside a package must not exceed 30 MB.
A package may contain a maximum of 15 documents.
An .xml files must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.
Documents whose physical dimensions exceed 3.99 m by 3.99 m are not supported.
Uploading PDF portfolios is not supported.
Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A.
When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any
special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.
Adding multiple initiators within a single package is not supported.
Combining eID signing and BeLawyer signing as choice of signing is not always supported: when the MandatedSigningType
is set to nameandbirthdate in the Configuration Index, these two signing methods cannot be combined.
Packages currently can’t contain both XML documents and PDF documents on which signatures will be placed. The type of
package is determined by the first uploaded document.
The default groups ‘administrators and default user group’ can’t be used as a signer in templates.
Inserting a tab in front of a Text Marker in Word is not supported. Instead of using tabs, use tables, columns or text boxes. If
you still want to use tabs, convert your Word document to PDF before uploading it.
When using Safari: after you upgrade from an older version, you will be prompted to quit your browser. When reopening
your browser and your previous tabs don’t open automatically, do not reuse your original link to the signing page. Instead,
go to History > Reopen All Windows From Last Session.
Native design applications for DTP, CAD, etc. can generate documents with a high level of complexity (very high number of
elements, vectors, images, …). This may result in the fact that the application cannot prepare the document in a reasonable
timeframe. Consequently, it will be impossible to add these files to the Signing environment (not through the API nor in the



DocumentPortal) due to timeout. It is not possible to know in advance if a complex document will generate a timeout or not
as it depends on too many factors. The applications generating these kinds of PDFs usually have a setting to create a PDF
that is suitable for online usage. We strongly recommend using this setting to reduce the complexity of the document
before upload.

I tsme signingItsme signing
When using itsme as signing method, the target type of your documents must be PDF/A-1 or PDF/A-2. It’s the
administrator’s responsibility to make sure these output formats are available in the user’s eSignatures solution, and it’s the
user’s responsibility to select the correct output format. Connective does not perform any checks whether the right output
format has been selected combined with itsme.
When using itsme signing in packages, each document within the package must be signed individually, which means
QuickSigning is not supported.
Itsme signing is currently not supported on macOS Mojave v10.14 combined with Safari v12.0.

Audit ProofsAudit Proofs
The Audit proof feature has a significant impact on the storage drive (repository) on which the data will be hosted. The
bigger the documents, the more space will be used. The impact grows exponentially with bigger documents.
The Audit proof feature also has an impact on the signing speed of eSignatures. The bigger the documents, the longer the
signing time will be. Small documents (<1MB) do not seem to impact the signing speed.

API v2 to v3 migrationAPI v2 to v3 migration

Legacy ModeLegacy Mode

If clients are not able to upgrade to API v3, because they’re not ready to support one-time URLs or access tokens, they can use the
Legacy mode setting combined with version 2 of the API. Legacy mode is a transitional measure that supports ‘old’ URLs and
allows you to complete unfinished documents. Please be aware that this is a deprecated feature and will be removed in version 4
of the API.

The following limitations apply:

When legacy mode is set to disabled in an environment, and you decide to enable it later on, the API flows that have been
created when legacy mode was disabled will no longer work.
When Legacy mode is set to disabled, the download URLs retrieved from API v2 can only be used once. These URLs should
not be sent directly to the end user in an email, as the second time the URL is opened, a non-user-friendly error message
will be show. To avoid this, clients can take the following actions:

Either they email an URL to their application so that they always redirect from their application to the newest
download URL retrieved from API v2 just before redirecting.
They append ?fromEmail=true to the URL retrieved from API v2 so that we can show an error screen asking the end
user to enter their email address. If that email address corresponds with a signer or receiver and the package /
document exists they should get an email from Connective with a new, working URL.

2. Upgrade Information2. Upgrade Information
For customers signing with physical tokens (eID, biometric using Wacom, etc.), the Connective Browser Package must be
upgraded to version 2.0.6. The upgrade should be prompted automatically when trying to sign a document.

If you have a version of eSignatures installed prior to version 5.4.1, consult the Connective - eSignatures 5.4.1 - Installation
Documentation to learn how to upgrade it to version 5.4.



1. Release Notes 5.4.21. Release Notes 5.4.2
Release date: 2019-10-29

1.1 New features in eSignatures 5.4.2
Contact groupsContact groups

Contacts can now be grouped into contact groups, which can be added to a signing field just like a singular contact. Any contact
who belongs to the contact group is able to sign the signing field. It doesn't matter which contact signs it, as long as it's a member
of the group. Note however that as soon as one member has signed, the others no longer can. Once a document has been signed
by a member of a contact group, all members will be notified.

Sharing of contacts and contact groupsSharing of contacts and contact groups

Contacts and contact groups can now be shared among users. This way, when you create a new user in eSignatures you can
immediately provide them with all the required contacts.

In previous versions, a new user always had to create their contact list all manually.

Automatic creation of contact upon self-registrat ionAutomatic creation of contact upon self-registrat ion

When a user signs up for an eSignatures account, a corresponding contact is now automatically created.

This way, users no longer need to create their own contact manually. The only action they still need to take is complete their
contact info with a phone number (in case they want to sign with SMS OTP) and a Unique Identifier (in case they want to use
Mandated Signer Validation combined with eID or BeLawyer signing).

Different types of stakeholders in  the APIDifferent types of stakeholders in  the API

To reflect the contact groups feature in the API, three types of stakeholders have been introduced, which can be passed in the Set
Process Information (v3.1) call and in the Instant Package Creation call. A stakeholder can now be a person (default), a person
group or a contact group. When using person group or contact group, one of multiple persons will be able to sign the package for
the entire group.

New API call:  Get ContactGroupsNew API call:  Get ContactGroups

This call allows API users to retrieve the list of contact groups that are currently used in the eSignatures WebPortal, and their
corresponding code.

The ContactGroup code can be entered as Request parameter when doing a Set Process Information (v3.1) call or Instant Package
Creation call. Any member of the requested contact group will be able to sign the package for the entire group.

Multiple OpenID Connect signing profilesMult iple OpenID Connect signing profiles

Administrators can now configure multiple OpenID Connect signing profiles in the Config Index. As a result, multiple custom
signing types can be offered in eSignatures.

Notificat ion HubNotificat ion Hub

The Notification Hub will enable eSignatures to use third-party sms and email providers in a flexible way.

Important: this feature is reserved for future use and must not be enabled or configured in eSignatures 5.4.2, even though it is
available in the Configuration Index.

1.2 Handled issues



JIRA CODE
ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-5494 29381 Login fields were not filled automatically when using password managers.

CEP-6739 31497 Adding phonenumber to receiver issue has been fixed.

CEP-6731 eSignatures could not connect to SMTP server with NTLM and GSSAPI auth methods

CEP-6751 / iDIN is still available as signing method even though mandated signing based on nameandbirthdate is enabled
and the contact’s info doesn’t contain a birthdate.

CEP-6795 / Correction in API documentation

CEP-6738 Contacts could not be edited in signing field creation modal.

CEP-6323 / XML signing issue has been fixed.

CEP-6398 / Changes to the “Unselected colour” setting in Theme > Portal > After login > Big tabs > Background can’t be
saved.

CEP-6515 / WYSIWYS message error has been fixed.

CEP-6674 / Favicon issue in Theming has been fixed.

CEP-6722 / Error message color issue in Theming has been fixed.

CEP-6743 / Document group theming issue has been fixed.

CEP-6749 / OIDC signing error message has been added to the log when response info is not in the configured format (JWT
or json)

CEP-6750 / Default document theme issue when using API v2 has been fixed.

CEP-6753 / Issue when creating a contact that contains a phone number during the addition of a receiver has been fixed.

CEP-6768 / Disabling legal notice issue has been fixed.

CEP-6783 / EmailOTP case sensitive issue has been fixed: EmailOTP is no longer case sensitive.

CEP-6789 / Input field text wasn’t themable.

CEP-6744 / Multiple OpenID Connect profiles could not be loaded in clean install.

CEP-6808 / Preselecting signing methods issue has been fixed.

CEP-6809 / Error messages have been improved.

CEP-6813 / Correct error message is now returned when creating a draft document with invalid document group in API v2.

CEP-6816 / Matchid issue when adding a signer without unique identifier has been fixed.

CEP-6820 / Specific signing order issue with EmailOTP and SMSOTP has been fixed.



CEP-6824 / Preview issue with checkboxes/marks in Theming has been fixed.

CEP-6823 / OpenID Connect upgrade issue has been fixed

CEP-6816 / While matchid is enabled it is possible to add a signer that does not have a unique identifier.

CEP-6844 / Unique identifier issue has been fixed.

CEP-6767 / OpenID Connect profile that was only linked to a package in final state could not be deleted.

CEP-6766 / OpenID Connect profiles are now sorted alphabetically.

CEP-6764 / OpenID Connect settings visibility issue has been fixed.

CEP-6763,
CEP-6762 / OpenID profile creation issue has been fixed.

CEP-6726 Some special characters were not displayed in Config Index.

CEP-6542 Mouse over functionality over Big tabs has been removed.

CEP-6519 Download unsigned doc issue on iOS has been fixed.

CEP-6452 / ‘” font load issue has been fixed.

CEP-6095 / Package title field is now required.

JIRA CODE
ISSUE
CODE DESCRIPTION

1.3 Known issues
eSignatures 5.4.2eSignatures 5.4.2

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-6870 / Configuration layout of OIDC field should be improved.

CEP-6874 / Inconsistent casing of query parameter “SessionId” in case of invalidToken.

CEP-6883 / PersonGroup signer is not displayed in package summary.

CEP-6884 / Wrong PersonGroup icon is displayed in signing field.

CEP-6288 / Branding issue: saving a change in one of the subtabs navigates to 1 tab above.

CEP-6736 / Google Drive issue during upload.

CEP-6838 / Some extensions are mentioned twice in the custom files list when selecting a favicon in Theming.

CEP-6854 / Signing method is not visible in draft package in combination with OIDC.

CEP-6859 / Contact groups/Person groups WYSIWYS svgs not found when using azurefilestorage.



CEP-6865 / When upgrading from 5.0.7 the Environment settings page prompts to save without having made a change.

CEP-6878 / Personal contacts are missing during creation of contact group.

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

eSignatures 5.4.1eSignatures 5.4.1

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-6651 / QuickSigning with multiple signing fields leads to deadlock while package is ending

eSignatures 5.4.0eSignatures 5.4.0

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
6651 / QuickSigning multiple fields in a single document while the end document flow has been initialized currently causes

Deadlock logs.

CEP-
6589 / When the status of a document is “Ending” it’s currently not possible to view its details.

eSignatures 5.3.0eSignatures 5.3.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-5944 / Itsme scrolling is not as smooth as expected on Safari on iPhone.

eSignatures 5.2.4eSignatures 5.2.4

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
5564 / When a package contains both an asynchronous and synchronous signing method, and the asynchronous signing fails,

the signing session cannot be recovered.

eSignatures 5.2.0eSignatures 5.2.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4817 / Display bugs when using complex signing on Safari and Chrome

eSignatures 5.1 . 1eSignatures 5.1 . 1

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4719 / The timeout of the session is currently absolute. Users are logged out even if they have been active.

Older known issuesOlder known issues



JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

/ / German installation of Chrome can generate errors during signing.

1.4 Known limitations
GeneralGeneral

A package must not exceed 150 MB.
A single document inside a package must not exceed 30 MB.
A package may contain a maximum of 15 documents.
An .xml files must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.
Documents whose physical dimensions exceed 3.99 m by 3.99 m are not supported.
Uploading PDF portfolios is not supported.
Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A.
When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any
special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.
Adding multiple initiators within a single package is not supported.
Combining eID signing and BeLawyer signing as choice of signing is not always supported: when the MandatedSigningType
is set to nameandbirthdate in the Configuration Index, these two signing methods cannot be combined.
Packages currently can’t contain both XML documents and PDF documents on which signatures will be placed. The type of
package is determined by the first uploaded document.
The default groups ‘administrators and default user group’ can’t be used as a signer in templates.
Inserting a tab in front of a Text Marker in Word is not supported. Instead of using tabs, use tables, columns or text boxes. If
you still want to use tabs, convert your Word document to PDF before uploading it.
When using Safari: after you upgrade from an older version, you will be prompted to quit your browser. When reopening
your browser and your previous tabs don’t open automatically, do not reuse your original link to the signing page. Instead,
go to History > Reopen All Windows From Last Session.
Native design applications for DTP, CAD, etc. can generate documents with a high level of complexity (very high number of
elements, vectors, images, …). This may result in the fact that the application cannot prepare the document in a reasonable
timeframe. Consequently, it will be impossible to add these files to the Signing environment (not through the API nor in the
DocumentPortal) due to timeout. It is not possible to know in advance if a complex document will generate a timeout or not
as it depends on too many factors. The applications generating these kinds of PDFs usually have a setting to create a PDF
that is suitable for online usage. We strongly recommend using this setting to reduce the complexity of the document
before upload.

I tsme signingItsme signing
When using itsme as signing method, the target type of your documents must be PDF/A-1 or PDF/A-2. It’s the
administrator’s responsibility to make sure these output formats are available in the user’s eSignatures solution, and it’s the
user’s responsibility to select the correct output format. Connective does not perform any checks whether the right output
format has been selected combined with itsme.
When using itsme signing in packages, each document within the package must be signed individually, which means
QuickSigning is not supported.
Itsme signing is currently not supported on macOS Mojave v10.14 combined with Safari v12.0.

Audit ProofsAudit Proofs
The Audit proof feature has a significant impact on the storage drive (repository) on which the data will be hosted. The
bigger the documents, the more space will be used. The impact grows exponentially with bigger documents.
The Audit proof feature also has an impact on the signing speed of eSignatures. The bigger the documents, the longer the



signing time will be. Small documents (<1MB) do not seem to impact the signing speed.

API v2 to v3 migrationAPI v2 to v3 migration

Legacy ModeLegacy Mode

If clients are not able to upgrade to API v3, because they’re not ready to support one-time URLs or access tokens, they can use the
Legacy mode setting combined with version 2 of the API. Legacy mode is a transitional measure that supports ‘old’ URLs and
allows you to complete unfinished documents. Please be aware that this is a deprecated feature and will be removed in version 4
of the API.

The following limitations apply:

When legacy mode is set to disabled in an environment, and you decide to enable it later on, the API flows that have been
created when legacy mode was disabled will no longer work.
When Legacy mode is set to disabled, the download URLs retrieved from API v2 can only be used once. These URLs should
not be sent directly to the end user in an email, as the second time the URL is opened, a non-user-friendly error message
will be show. To avoid this, clients can take the following actions:

Either they email an URL to their application so that they always redirect from their application to the newest
download URL retrieved from API v2 just before redirecting.
They append ?fromEmail=true to the URL retrieved from API v2 so that we can show an error screen asking the end
user to enter their email address. If that email address corresponds with a signer or receiver and the package /
document exists they should get an email from Connective with a new, working URL.

2. Upgrade Information2. Upgrade Information
For customers signing with physical tokens (eID, biometric using Wacom, etc.), the Connective Browser Package must be
upgraded to version 2.0.6. The upgrade should be prompted automatically when trying to sign a document.

If you have a version of eSignatures installed prior to version 5.4.2, consult the Connective - eSignatures 5.4.2 - Installation
Documentation to learn how to upgrade it to version 5.4.



1. Release Notes 5.4.31. Release Notes 5.4.3
Release date: 2019-11-29

1.1 New features in eSignatures 5.4.3
DefaultRedirectType parameter in  Configuration IndexDefaultRedirectType parameter in  Configuration Index

System admins can now define on environment level at what moment signers are redirected when using an asynchronous
signing method.

By default, the DefaultRedirectType is set to aftersession. This means signers can’t close the signing session and have to wait
for all documents to be signed before being redirected.

Signers can also be redirected immediately, or after a delay of 5 seconds.

To make sure the final signer is only redirected after the entire package is completed, select aftercompletion as value.

Note: the DefaultRedirectType parameter can be overridden on package level in the API by passing the RedirectType
parameter in the Set Process Information call.

New RedirectType value in APINew RedirectType value in API

Besides AfterSession, Immediately and AfterDelay, a fourth value is now supported: AfterCompletion. This value makes sure
the final signer is only redirected after the entire package is completed, as explained above.

Note: when AfterCompletion is set for multiple actors, it will only be applied to the final actor. For the other actors the default
AfterSession will be used.

1.2 Handled issues
JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-6936 31850 Mandated signing issue with NSN (API v2) has been solved.

CEP-6964 31907 On iPads with iOS 13, users are not automatically prompted to open the Connective app.
Workaround: disable the Desktop mode as explained in the user documentation.

CEP-5908 / Missing actor object fields in Swagger have been added.

CEP-6923 / Reset to default links issue in Theming has been solved.

CEP-6838 / Some extensions were mentioned twice in the custom files list when selecting a favicon in Theming.

CEP-6930 / formsElements json structure has been improved.

CEP-6907 / Revoked emails didn’t show document name in German interface.

CEP-6976 / StorageMigrator issue has been solved.

CEP-6977 / Legal notice issue when using multiple variables with the same tag has been solved.

CEP-6979 / Legal notices in which signers must enter variables no longer shows the message that fields are case-sensitive.

CEP-4455 / Adding an icon to an OpenID Connect signing method no longer makes selecting a signing type impossible.



CEP-6984 / Log files are no longer spammed by security middleware when Debug log level is used.

CEP-6909 / Revoked emails didn’t show package creation date in Spanish interface.

CEP-6984 / In API v2 signing a package with multiple signers gave a Something went wrong error.

CEP-6589 / When the status of a document is “Ending” it was not possible to view its details.

CEP-6878 / Personal contacts were missing during creation of contact group.

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

1.3 Known issues
eSignatures 5.4.3eSignatures 5.4.3

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
6893 / When you change the file names of the documents you’ve uploaded to the WebPortal, and then add additional

documents, the names of the already uploaded documents are reset to their original values.

CEP-
6943 31830 DocumentGroupCode is currently not retrieved by Get Package Status call.

CEP-
6897 / When using Audit proofs, a Worker issue occurred when packages were set to finished.

CEP-
6983 / After the first of multiple signers has signed, the subsequent signer only sees the fields they need to sign in the

WYSIWYS, and no longer has an overview of all the signing fields

eSignatures 5.4.2eSignatures 5.4.2

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-6870 / Configuration layout of OIDC field should be improved.

CEP-6874 / Inconsistent casing of query parameter “SessionId” in case of invalidToken.

CEP-6884 / Wrong PersonGroup icon is displayed in signing field.

CEP-6288 / Branding issue: saving a change in one of the subtabs navigates to 1 tab above.

CEP-6736 / Google Drive issue during upload.

CEP-6838 / Some extensions are mentioned twice in the custom files list when selecting a favicon in Theming.

CEP-6854 / Signing method is not visible in draft package in combination with OIDC.

CEP-6859 / Contact groups/Person groups WYSIWYS svgs not found when using azurefilestorage.

CEP-6865 / When upgrading from 5.0.7 the Environment settings page prompts to save without having made a change.



CEP-6878 / Personal contacts are missing during creation of contact group.

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

eSignatures 5.4.1eSignatures 5.4.1

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-6651 / QuickSigning with multiple signing fields leads to deadlock while package is ending

eSignatures 5.4.0eSignatures 5.4.0

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
6651 / QuickSigning multiple fields in a single document while the end document flow has been initialized currently causes

Deadlock logs.

eSignatures 5.3.0eSignatures 5.3.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-5944 / Itsme scrolling is not as smooth as expected on Safari on iPhone.

eSignatures 5.2.4eSignatures 5.2.4

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
5564 / When a package contains both an asynchronous and synchronous signing method, and the asynchronous signing fails,

the signing session cannot be recovered.

eSignatures 5.2.0eSignatures 5.2.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4817 / Display bugs when using complex signing on Safari and Chrome

eSignatures 5.1 . 1eSignatures 5.1 . 1

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4719 / The timeout of the session is currently absolute. Users are logged out even if they have been active.

Older known issuesOlder known issues

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

/ / German installation of Chrome can generate errors during signing.

1.4 Known limitations
GeneralGeneral

A package must not exceed 150 MB.
A single document inside a package must not exceed 30 MB.



A package may contain a maximum of 15 documents.
An .xml files must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.
Documents whose physical dimensions exceed 3.99 m by 3.99 m are not supported.
Uploading PDF portfolios is not supported.
Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A.
When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any
special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.
Adding multiple initiators within a single package is not supported.
Combining eID signing and BeLawyer signing as choice of signing is not always supported: when the MandatedSigningType
is set to nameandbirthdate in the Configuration Index, these two signing methods cannot be combined.
Packages currently can’t contain both XML documents and PDF documents on which signatures will be placed. The type of
package is determined by the first uploaded document.
The default groups ‘administrators and default user group’ can’t be used as a signer in templates.
Inserting a tab in front of a Text Marker in Word is not supported. Instead of using tabs, use tables, columns or text boxes. If
you still want to use tabs, convert your Word document to PDF before uploading it.
When using Safari: after you upgrade from an older version, you will be prompted to quit your browser. When reopening
your browser and your previous tabs don’t open automatically, do not reuse your original link to the signing page. Instead,
go to History > Reopen All Windows From Last Session.
Native design applications for DTP, CAD, etc. can generate documents with a high level of complexity (very high number of
elements, vectors, images, …). This may result in the fact that the application cannot prepare the document in a reasonable
timeframe. Consequently, it will be impossible to add these files to the Signing environment (not through the API nor in the
DocumentPortal) due to timeout. It is not possible to know in advance if a complex document will generate a timeout or not
as it depends on too many factors. The applications generating these kinds of PDFs usually have a setting to create a PDF
that is suitable for online usage. We strongly recommend using this setting to reduce the complexity of the document
before upload.

I tsme signingItsme signing
When using itsme as signing method, the target type of your documents must be PDF/A-1 or PDF/A-2. It’s the
administrator’s responsibility to make sure these output formats are available in the user’s eSignatures solution, and it’s the
user’s responsibility to select the correct output format. Connective does not perform any checks whether the right output
format has been selected combined with itsme.
When using itsme signing in packages, each document within the package must be signed individually, which means
QuickSigning is not supported.
Itsme signing is currently not supported on macOS Mojave v10.14 combined with Safari v12.0.

Audit ProofsAudit Proofs
The Audit proof feature has a significant impact on the storage drive (repository) on which the data will be hosted. The
bigger the documents, the more space will be used. The impact grows exponentially with bigger documents.
The Audit proof feature also has an impact on the signing speed of eSignatures. The bigger the documents, the longer the
signing time will be. Small documents (<1MB) do not seem to impact the signing speed.

API v2 to v3 migrationAPI v2 to v3 migration

Legacy ModeLegacy Mode

If clients are not able to upgrade to API v3, because they’re not ready to support one-time URLs or access tokens, they can use the
Legacy mode setting combined with version 2 of the API. Legacy mode is a transitional measure that supports ‘old’ URLs and
allows you to complete unfinished documents. Please be aware that this is a deprecated feature and will be removed in version 4
of the API.

The following limitations apply:



When legacy mode is set to disabled in an environment, and you decide to enable it later on, the API flows that have been
created when legacy mode was disabled will no longer work.
When Legacy mode is set to disabled, the download URLs retrieved from API v2 can only be used once. These URLs should
not be sent directly to the end user in an email, as the second time the URL is opened, a non-user-friendly error message
will be show. To avoid this, clients can take the following actions:

Either they email an URL to their application so that they always redirect from their application to the newest
download URL retrieved from API v2 just before redirecting.
They append ?fromEmail=true to the URL retrieved from API v2 so that we can show an error screen asking the end
user to enter their email address. If that email address corresponds with a signer or receiver and the package /
document exists they should get an email from Connective with a new, working URL.

2. Upgrade Information2. Upgrade Information
For customers signing with physical tokens (eID, biometric using Wacom, etc.), the Connective Browser Package must be
upgraded to version 2.0.6. The upgrade should be prompted automatically when trying to sign a document.

If you have a version of eSignatures installed prior to version 5.4.3, consult the Connective - eSignatures 5.4.3 - Installation
Documentation to learn how to upgrade it to version 5.4.



1. Release Notes 5.4.41. Release Notes 5.4.4
Release date: 2019-12-11

1.1 New features in eSignatures 5.4.4
eSignatures 5.4.4 is a hotfix version and doesn't contain new features.

1.2 Handled issues
JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-7037 / Themes loading issue on login page has been solved.

1.3 Known issues
eSignatures 5.4.3eSignatures 5.4.3

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
6893 / When you change the file names of the documents you’ve uploaded to the WebPortal, and then add additional

documents, the names of the already uploaded documents are reset to their original values.

CEP-
6943 31830 DocumentGroupCode is currently not retrieved by Get Package Status call.

CEP-
6897 / When using Audit proofs, a Worker issue occurred when packages were set to finished.

CEP-
6983 / After the first of multiple signers has signed, the subsequent signer only sees the fields they need to sign in the

WYSIWYS, and no longer has an overview of all the signing fields

eSignatures 5.4.2eSignatures 5.4.2

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-6870 / Configuration layout of OIDC field should be improved.

CEP-6874 / Inconsistent casing of query parameter “SessionId” in case of invalidToken.

CEP-6884 / Wrong PersonGroup icon is displayed in signing field.

CEP-6288 / Branding issue: saving a change in one of the subtabs navigates to 1 tab above.

CEP-6736 / Google Drive issue during upload.

CEP-6838 / Some extensions are mentioned twice in the custom files list when selecting a favicon in Theming.

CEP-6854 / Signing method is not visible in draft package in combination with OIDC.

CEP-6859 / Contact groups/Person groups WYSIWYS svgs not found when using azurefilestorage.



CEP-6865 / When upgrading from 5.0.7 the Environment settings page prompts to save without having made a change.

CEP-6878 / Personal contacts are missing during creation of contact group.

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

eSignatures 5.4.1eSignatures 5.4.1

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-6651 / QuickSigning with multiple signing fields leads to deadlock while package is ending

eSignatures 5.4.0eSignatures 5.4.0

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
6651 / QuickSigning multiple fields in a single document while the end document flow has been initialized currently causes

Deadlock logs.

eSignatures 5.3.0eSignatures 5.3.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-5944 / Itsme scrolling is not as smooth as expected on Safari on iPhone.

eSignatures 5.2.4eSignatures 5.2.4

JIRA
CODE

ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
5564 / When a package contains both an asynchronous and synchronous signing method, and the asynchronous signing fails,

the signing session cannot be recovered.

eSignatures 5.2.0eSignatures 5.2.0

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4817 / Display bugs when using complex signing on Safari and Chrome

eSignatures 5.1 . 1eSignatures 5.1 . 1

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

CEP-4719 / The timeout of the session is currently absolute. Users are logged out even if they have been active.

Older known issuesOlder known issues

JIRA CODE ISSUE CODE DESCRIPTION

/ / German installation of Chrome can generate errors during signing.

1.4 Known limitations
GeneralGeneral



A package must not exceed 150 MB.
A single document inside a package must not exceed 30 MB.
A package may contain a maximum of 15 documents.
An .xml files must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.
Documents whose physical dimensions exceed 3.99 m by 3.99 m are not supported.
Uploading PDF portfolios is not supported.
Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A.
When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any
special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.
Adding multiple initiators within a single package is not supported.
Combining eID signing and BeLawyer signing as choice of signing is not always supported: when the MandatedSigningType
is set to nameandbirthdate in the Configuration Index, these two signing methods cannot be combined.
Packages currently can’t contain both XML documents and PDF documents on which signatures will be placed. The type of
package is determined by the first uploaded document.
The default groups ‘administrators and default user group’ can’t be used as a signer in templates.
Inserting a tab in front of a Text Marker in Word is not supported. Instead of using tabs, use tables, columns or text boxes. If
you still want to use tabs, convert your Word document to PDF before uploading it.
When using Safari: after you upgrade from an older version, you will be prompted to quit your browser. When reopening
your browser and your previous tabs don’t open automatically, do not reuse your original link to the signing page. Instead,
go to History > Reopen All Windows From Last Session.
Native design applications for DTP, CAD, etc. can generate documents with a high level of complexity (very high number of
elements, vectors, images, …). This may result in the fact that the application cannot prepare the document in a reasonable
timeframe. Consequently, it will be impossible to add these files to the Signing environment (not through the API nor in the
DocumentPortal) due to timeout. It is not possible to know in advance if a complex document will generate a timeout or not
as it depends on too many factors. The applications generating these kinds of PDFs usually have a setting to create a PDF
that is suitable for online usage. We strongly recommend using this setting to reduce the complexity of the document
before upload.

I tsme signingItsme signing
When using itsme as signing method, the target type of your documents must be PDF/A-1 or PDF/A-2. It’s the
administrator’s responsibility to make sure these output formats are available in the user’s eSignatures solution, and it’s the
user’s responsibility to select the correct output format. Connective does not perform any checks whether the right output
format has been selected combined with itsme.
When using itsme signing in packages, each document within the package must be signed individually, which means
QuickSigning is not supported.
Itsme signing is currently not supported on macOS Mojave v10.14 combined with Safari v12.0.

Audit ProofsAudit Proofs
The Audit proof feature has a significant impact on the storage drive (repository) on which the data will be hosted. The
bigger the documents, the more space will be used. The impact grows exponentially with bigger documents.
The Audit proof feature also has an impact on the signing speed of eSignatures. The bigger the documents, the longer the
signing time will be. Small documents (<1MB) do not seem to impact the signing speed.

API v2 to v3 migrationAPI v2 to v3 migration

Legacy ModeLegacy Mode

If clients are not able to upgrade to API v3, because they’re not ready to support one-time URLs or access tokens, they can use the
Legacy mode setting combined with version 2 of the API. Legacy mode is a transitional measure that supports ‘old’ URLs and
allows you to complete unfinished documents. Please be aware that this is a deprecated feature and will be removed in version 4
of the API.



The following limitations apply:

When legacy mode is set to disabled in an environment, and you decide to enable it later on, the API flows that have been
created when legacy mode was disabled will no longer work.
When Legacy mode is set to disabled, the download URLs retrieved from API v2 can only be used once. These URLs should
not be sent directly to the end user in an email, as the second time the URL is opened, a non-user-friendly error message
will be show. To avoid this, clients can take the following actions:

Either they email an URL to their application so that they always redirect from their application to the newest
download URL retrieved from API v2 just before redirecting.
They append ?fromEmail=true to the URL retrieved from API v2 so that we can show an error screen asking the end
user to enter their email address. If that email address corresponds with a signer or receiver and the package /
document exists they should get an email from Connective with a new, working URL.

2. Upgrade Information2. Upgrade Information
For customers signing with physical tokens (eID, biometric using Wacom, etc.), the Connective Browser Package must be
upgraded to version 2.0.6. The upgrade should be prompted automatically when trying to sign a document.

If you have a version of eSignatures installed prior to version 5.4.4, consult the Connective - eSignatures 5.4.4 - Installation
Documentation to learn how to upgrade it to version 5.4.



GebruikersdocumentatieGebruikersdocumentatie
Hier vindt u de Gebruikersdocumentatie van eSignatures 5.4.x.



1. Inleiding1. Inleiding
Welkom bij de gebruikersdocumentatie voor eSignatures 5.4.x

Deze documentatie bestaat uit twee delen: het eerste is bestemd voor gebruikers van het webportaal en het tweede voor
eindgebruikers.

In het deel Webportaal leert u werken met het webportaal van eSignatures: hoe u documenten en pakketten uploadt, hoe u
ondertekenaars en ontvangers toevoegt, hoe u de ondertekenmethoden configureert, en hoe u documenten op allerhande
manieren ondertekent. Verder leert u hoe u contacten en gebruikers beheert en hoe u templates aanmaakt.

In het deel voor eindgebruikers wordt uitgelegd hoe eindgebruikers de per e-mail ontvangen documenten en pakketten
ondertekenen.

Aan het eind van elk deel vindt u veelgestelde vragen (FAQ's) en informatie over Probleemoplossing.

Belangrijke opmerking: aangezien eSignatures nu dezelfde functies biedt voor documenten en pakketten, wordt in het vervolg
de term "document" gebruikt om zowel naar documenten als naar pakketten te verwijzen en zo de leesbaarheid van de
documentatie te verbeteren. De term "pakket" wordt alleen gebruikt wanneer de functionaliteit eigen is aan pakketten.



1.1 Revisies
DATUM EIGENAAR ONDERWERP

2018-05-
07 DGI Documentaanmaak

2018-05-
15 DGI Verbeterde lay-out

2018-05-
25 DGI Releaseversie

2018-06-
08 DGI Definitieve release 5.0

2018-07-
09 DGI Extra info over compatibiliteitsweergave

2018-07-
24 DGI Extra info over wachtwoordbeleid + FAQ's bij inloggen

2018-08-
08 DGI Versie 5.1.0

2018-08-
20 DGI Verwijzingen naar QRConnect verwijderd

2018-08-
23 DGI Combinatie van opeenvolgend en parallel ondertekenen

2018-09-
03 DGI Extra info over regex

2018-09-
19 DGI Juridische verklaring op het niveau van de ondertekenaar

2018-09-
19 DGI Ondertekenen met itsme®

2018-10-
23 DGI Voltooiing

2018-11-
06 DGI Browser Package opgenomen in apart hoofdstuk

2018-11-
07 DGI Versie 5.1.1: Microsoft Edge ondersteund

2019-01-
07 DGI Extra info over telefoonnummerindeling

2019-02-
06 DGI Versie 5.2



2019-02-
11 DGI Update van ondersteunde OS

2019-03-
26 DGI Update van versie 5.2.4

2019-04-
04 DGI Update van versie 5.2.5

2019-04-
29 DGI Update van versie 5.2.6

2019-05-
14 DGI Update van versie 5.2.7

2019-05-
17 DGI Opmerking over verwijderen van pakketten toegevoegd

2019-05-
29 DGI Update van versie 5.3.0 PSP

2019-06-
12 DGI Versie 5.3.0 definitieve release

2019-07-
03 DGI Update van versie 5.3.1

2019-07-
15 DGI Update van Documentgroepen, Gebruikersgroepen en Templategroepen + nieuw

probleemoplossingsonderwerp

2019-07-
18 DGI Beperkingen voor documentnamen toegevoegd

2019-07-
24 DGI Update van versienummer naar 5.3.2

2019-08-
12 DGI Opmerking over OTU’s toegevoegd + correctie van itsme-handtekeningenbeleid

DATUM EIGENAAR ONDERWERP



1.2 Copyright en juridische kennisgeving
5.4.4-25102019

Deze documentatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Connective en zijn leveranciers geven in deze documentatie geen
enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet. De informatie in deze documentatie, met inbegrip van de URL's (Uniform Resource
Locators) en andere verwijzingen naar websites, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De gebruiker
neemt het volledige risico op zich voor het gebruik van deze documentatie en de daaruit voortvloeiende resultaten.

Behoudens andersluidend beding zijn de hierin vermelde bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen,
personen, plaatsen en gebeurtenissen fictief. Deze worden uitsluitend weergegeven als voorbeeld en ter illustratie, en zijn niet
bedoeld als daadwerkelijke associatie of relatie, noch wordt deze geïmpliceerd. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om
alle toepasselijke auteursrechtwetgeving na te leven. Zonder afbreuk te doen aan de reikwijdte van de auteursrechten, mag niets
uit deze documentatie worden verveelvoudigd, opgeslagen of ingevoerd in een terugzoek- of retrievalsysteem, noch in enige
vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins) of voor welk doel ook openbaar
worden gemaakt tenzij Connective uitdrukkelijk schriftelijke toestemming daartoe verleent.

© 2019 Connective. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen. Apple en Mac zijn handelsmerken van Apple, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Wacom is een geregistreerd handelsmerk van Wacom Co., Ltd.

Alle andere in deze documentatie vermelde bedrijfs- en productnamen kunnen beschermde en/of geregistreerde handelsmerken
zijn. De vermelding van producten van derden is uitsluitend ter informatie bedoeld en houdt geen goedkeuring noch aanbeveling
in. Connective wijst elke verantwoordelijkheid af voor de prestaties of het gebruik van deze producten.



2. Gebruikers van het webportaal2. Gebruikers van het webportaal
Het gedeelte Gebruikers van het webportaal is bedoeld voor iedereen die het webportaal gebruikt. Hier leert u werken met het
webportaal van eSignatures: hoe u documenten en pakketten uploadt, ondertekenaars en ontvangers toevoegt, de
ondertekenmethoden configureert, en documenten op allerhande manieren ondertekent. Verder leert u hoe u contacten en
gebruikers beheert en hoe u templates aanmaakt.



2.1 Wat is eSignatures?
Connective eSignatures is een snel, gebruikersvriendelijk en veilig platform waar u digitale documenten kunt uploaden,
ondertekenen en verspreiden. Deze end-to-end oplossing biedt u een ruime keuze aan ondertekenmethoden, gaande van eID tot
sms, alsook de mogelijkheid om in te stellen in welke volgorde de ondertekenaars moeten ondertekenen.

WorkflowWorkflow

U kunt documenten bijzonder eenvoudig klaarmaken voor ondertekening: u hoeft alleen de documenten te uploaden en te
bepalen door wie ze ondertekend moeten worden, welke ondertekenmethode gebruikt moet worden, waarna u de documenten in
een veilige e-mail verzendt. U kunt facultatief ook bepalen wie een kopie van de volledig ondertekende documenten moet
ontvangen.

Verder kunt u documenten naar meerdere ondertekenaars verzenden en bepalen in welke volgorde ze moeten ondertekenen. Op
die manier komen uw documenten tijdig bij de juiste ondertekenaars terecht. De ondertekenaars hebben de mogelijkheid om de
documenten altijd, overal en op elk apparaat te ondertekenen. Dat doen ze gewoon door in de ontvangen e-mail de veilige link
aan te klikken om de documenten te openen en te ondertekenen, of door met een webbrowser in te loggen op het
ondertekenportaal. Er is ook een rebrandable Connective app voor iOS en Android beschikbaar.

GebruikersrollenGebruikersrollen

De workflow van eSignatures kent drie gebruikersrollen:

Initiator: de gebruiker van eSignatures die de documenten uploadt, bepaalt door wie ze ondertekend moeten worden en welke
ondertekenmethode gebruikt moet worden.

Ondertekenaar: de persoon die documenten moet ondertekenen.

Ontvanger: de persoon die een kopie van de volledig ondertekende documenten moet ontvangen.

Opmerking: documenten moeten altijd via het documentenportaal geüpload worden. Het documentenportaal is toegankelijk via
een computer of tablet, maar niet met een smartphone. Houd er ook rekening mee dat de Connective app niet bedoeld is om
documenten te uploaden.



2.2 Wat is nieuw in eSignatures 5.4?
Zie eSignatures 5.4.4 - Release Notes voor uitgebreide informatie.



2.3 Toegang krijgen tot mijn account
2.3.1 Hoe schrijf ik in voor een eSignatures-account?

2.3.2 Hoe log ik in op mijn account?

2.3.3 Hoe log ik uit?

2.3.4 Hoe wijzig ik mijn profielinstellingen?



2.3.1 Hoe schrijf ik in  voor een eSignatures-account?2.3.1 Hoe schrijf ik in  voor een eSignatures-account?

De configuratie van de the eSignatures-oplossing bepaalt of u moet inschrijven voor een eSignatures-account.

Als u al de nodige aanmeldingsreferenties van uw beheerder ontvangen hebt, hoeft u niet in te schrijven. In dit geval kunt u direct
inloggen. Meer informatie is te vinden in het gedeelte Hoe log ik in op mijn account?.

Zo schrijft u in voor een eSignatures-account:

Klik op de link die u van uw beheerder gekregen hebt. In onze standaarddemo-omgeving is dit de link
https://www.esignatures.eu.

Klik op Registreer hier onderaan op de pagina.

Opmerking: als Registreer hier niet wordt weergegeven onderaan op de pagina, wil dit zeggen dat u zich niet kunt
registreren. Neem contact op met uw beheerder om de aanmeldingsreferenties te krijgen.

Vul uw persoonlijke gegevens in:

Voornaam
Achternaam
Bedrijf (facultatief)
E-mailadres Belangrijk: het e-mailadres moet uniek zijn. Wanneer een andere gebruiker met hetzelfde e-mailadres al
bestaat in eSignatures, wordt er geen bevestigingsmail gestuurd nadat u het registratieformulier hebt ingevuld.

Voer een wachtwoord naar keuze in en bevestig dit. Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:

Ten minste 6 karakters en ten hoogste 127 karakters.
Ten minste 1 hoofdletter.
Ten minste 1 kleine letter.
Ten minste 1 cijfer.
Ten minste 1 speciaal teken (bv. spatie, symbool enz.)

Lees de algemene voorwaarden en selecteer vervolgens Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd.

https://www.esignatures.eu


Klik op Registreren. U krijgt via uw e-mailaccount een e-mail toegestuurd.

Raadpleeg uw mailbox en open de e-mail die u van uw eSignatures-oplossing ontvangen hebt.

In onze standaarddemo-omgeving ontvangt u een e-mail van esigner@connective.be.

Tip: Als u de e-mail niet terugvindt in uw Postvak IN, gaat u kijken in de map met spam of ongewenste mail.

Klik de link in de e-mail aan om de registratie te voltooien.

Klik in het venster dat geopend wordt op Registratie bevestigen.

Gefeliciteerd! U bent nu als nieuwe gebruiker geregistreerd en u kunt inloggen op uw account.



2.3.2 Hoe log ik in  op mijn account?2.3.2 Hoe log ik in  op mijn account?

Klik op de link die u van uw beheerder gekregen hebt. In onze standaarddemo-omgeving is dit de link
https://www.esignatures.eu.

Voer in het veld Gebruikersnaam uw e-mailadres in.

Voer in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.

Tip: dit is het wachtwoord dat u gekozen hebt om in te schrijven voor een eSignatures-account, of dat u van uw beheerder
gekregen hebt.

Klik op Inloggen.

Tip: als u uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op Wachtwoord vergeten? Voer vervolgens uw e-mailadres in en klik op Stel
wachtwoord opnieuw in. U krijgt een e-mail toegestuurd om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Opmerking: als u nog geen account hebt, raadpleegt u het gedeelte Hoe schrijf ik in voor een eSignatures-account?

Tip: als u in de standaarddemo-omgeving van eSignatures werkt, kunt u ook de Connective app (iOS en Android) downloaden.
Op iOS- en Android-apparaten hebt u de Connective app nodig wanneer u een ondertekenmethode gebruikt waarvoor extra
hardware vereist is (smartcardlezer, ondertekentablet enz.). Voor de eSignatures oplossing van uw bedrijf kan ook een
rebrandable app beschikbaar zijn. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

https://www.esignatures.eu


2.3.3 Hoe log ik u it?2.3.3 Hoe log ik u it?

Klik op het instelpictogram in de bovenste werkbalk.

Klik op Uitloggen.



2.3.4 Hoe wijzig ik mijn profielinstellingen?2.3.4 Hoe wijzig ik mijn profielinstellingen?
Log in op uw account.
Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk, en klik op Profielinstellingen.

Hier kunt u de volgende acties uitvoeren:

Uw profielfoto uploaden/wijzigen
Uw persoonlijke gegevens invoeren
De gewenste taalinstellingen kiezen
Uw wachtwoord opnieuw instellen
Uw e-mailadres wijzigen
Uw account uitschrijven

Deze acties worden hieronder nader toegelicht.

Uw profielinstellingen uploaden/wijzigenUw profielinstellingen uploaden/wijzigen
Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk, en klik op Profielinstellingen.
Klik op het fotopictogram om een foto te uploaden.
Klik op Selecteer bestand om naar een foto te zoeken. Of u kunt een foto slepen en neerzetten in het kader met stippellijn.

Klik op Bevestigen.

Uw persoonlijke gegevens wijzigenUw persoonlijke gegevens wijzigen
Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk, en klik op Profielinstellingen.
Klik in de velden om uw voornaam, achternaam en bedrijf te wijzigen.
Klik op Wijzigingen opslaan.

De gewenste taalinstellingen kiezenDe gewenste taalinstellingen kiezen

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk, en klik op Profielinstellingen.

De voorkeurtaal is standaard ingesteld op de taal die u geselecteerd heeft bij de zelfregistratie voor een eSignatures-
account of is ingesteld op de taal die uw beheerder heeft opgegeven (ingeval een account aangemaakt is voor u). Selecteer
indien nodig een andere voorkeurtaal in de vervolgkeuzelijst met talen.



Opmerking: De taal die u hier selecteert, wordt ook de standaardtaal van elk nieuw contact dat u aanmaakt en de
standaardtaal van elk pakket dat u uploadt. Wij wijzen u er echter op dat u deze standaardtaal wel nog kunt overschrijven
op contactniveau of op pakketniveau.

Klik op Wijzigingen opslaan.

Opmerking: zelfs wanneer u deze taalinstellingen verandert, blijft de taal van de gebruikersinterface ongewijzigd. Om de taal van
de gebruikersinterface te wijzigen, klikt u op de talenlijst in de bovenste werkbalk en selecteert u de gewenste taal, zoals
geïllustreerd in de onderstaande afbeelding.

Uw wachtwoord opnieuw instellenUw wachtwoord opnieuw instellen
Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk, en klik op Profielinstellingen.
Klik op Stel wachtwoord opnieuw in.
Voer uw huidige wachtwoord in.
Voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig dit.
Klik op Bevestigen.
Wanneer u opnieuw wilt inloggen, moet u dit nieuwe wachtwoord gebruiken.

Uw e-mailadres wijzigenUw e-mailadres wijzigen
Klik op het instelpictogram in de bovenste werkbalk, en klik op Profielinstellingen.
Klik op E-mailadres wijzigen.

Typ het nieuwe e-mailadres en het huidige wachtwoord.

Opmerking: voer hier het wachtwoord voor uw eSignatures-account in, niet het wachtwoord voor het nieuwe e-mailadres.

Klik op Bevestigen. U krijgt op uw e-mailadres een e-mail toegestuurd.



Log uit van uw account.
Open de e-mail die u van uw eSignatures-oplossing ontvangen hebt. In onze standaarddemo-omgeving ontvangt u een e-
mail van esigner@connective.be met als onderwerp Wijziging van e-mailadres bevestigen.
Klik de link in de e-mail aan om het proces te voltooien. U kunt nu inloggen met uw nieuwe e-mailadres.

Uw account u itschrijvenUw account u itschrijven

Let op: Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt. Wanneer u een account hebt uitgeschreven en u wilt het account
opnieuw gebruiken, moet u dit opnieuw registreren of uw systeembeheerder vragen dat te doen.

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk, en klik op Profielinstellingen.
Klik op Uitschrijven.
Voer het e-mailadres in van het account dat u wilt uitschrijven.
Klik op Bevestigen.



2.4 Documenten uploaden
2.4.1 Overzicht van het documentenportaal

2.4.2 Hoe bereid ik documenten voor om ze te uploaden?

2.4.3 Hoe upload ik documenten?

2.4.4 Hoe geef ik geüploade documenten weer?

2.4.5 Hoe bewerk ik een ontwerpdocument?

2.4.6 Hoe verzend ik een herinnering naar de ondertekenaar?

2.4.7 Hoe herroep ik een document?

2.4.8 Hoe verwijder ik een document?

2.4.9 Hoe verleng ik de vervalperiode?

2.4.10 Hoe download ik een document?

2.4.11 Hoe beëindig ik een document?



2.4.1 Overzicht van het documentenportaal2.4.1 Overzicht van het documentenportaal

Op het documentenportaal kunt u te ondertekenen documenten uploaden, bepalen door wie ze ondertekend moeten worden en
welke ondertekenmethode gebruikt moet worden. Vervolgens kunt u de documenten in een veilige e-mail verzenden. U kunt
facultatief ook bepalen wie een kopie van de volledig ondertekende documenten moet ontvangen.

Op het documentenportaal vindt u een overzicht van alle documenten die u geüpload hebt. U ziet de status van die documenten,
wanneer ze toegevoegd werden, naar wie ze verzonden werden en welke acties uitgevoerd kunnen worden.

Wanneer u voor het eerst met het documentenportaal werkt, is de documentenlijst leeg.

Om te beginnen met het uploaden van documenten, klikt u op Nieuw document uploaden.

Belangrijk: voordat u een document uploadt, leest u het best de richtlijnen en beste praktijken in het gedeelte Hoe bereid
ik documenten voor om ze te uploaden?.

Als u wilt zien tot welke documentgroepen u toegang hebt, klikt u op de vervolgkeuzelijst naast uw gebruikersnaam. Na het
selecteren van een documentgroep krijgt u alleen de documenten te zien die deel uitmaken van de geselecteerde
documentgroep.

Met de zoekknop  en de filterknop  kunt u naar specifieke documenten zoeken of de zoekresultaten filteren. Meer
informatie is te vinden in het gedeelte Hoe geef ik geüploade documenten weer?

Om de instellingen te wijzigen, klikt u op het instelpictogram . In een standaardconfiguratie hebt u toegang tot de
Contactenlijst en tot uw Profielinstellingen. Als beheerder hebt u ook toegang tot de instellingen voor
Gebruikersbeheer.

Om de taal van de gebruikersinterface te wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzelijst met talen en selecteert u een andere taal.

Om uit te loggen, klikt u op het instelpictogram  en daarna op Uitloggen.



2.4.2 Hoe bereid ik documenten voor om ze te uploaden?2.4.2 Hoe bereid ik documenten voor om ze te uploaden?

Voordat u documenten naar eSignatures probeert te uploaden, moet u de volgende beperkingen en richtlijnen in overweging
nemen.

BeperkingenBeperkingen
Een pakket met meerdere documenten mag niet groter zijn dan 150 MB.
Een pakket kan maximaal 15 documenten bevatten.
De grootte van één document is beperkt tot 30 MB.
De fysieke documentafmetingen zijn beperkt tot 3,99 m bij 3,99 m.

Het is af te raden bestanden te uploaden die deze grenswaarden overschrijden. Afhankelijk van de internetverbinding kunnen
grote documenten het gebruiksgemak negatief beïnvloeden en het ondertekeningsproces bemoeilijken. Documenten die de
opgegeven beperkingen overschrijden worden niet ondersteund.

RichtlijnenRichtlijnen
U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: .doc, .docx, .txt en .pdf. Zorg ervoor dat de documenten die u uploadt
voldoen aan de normen voor deze bestandsformaten. Als u documenten van minder goede kwaliteit uploadt, krijgt u ook
uitvoer van minder goede kwaliteit.

Wij wijzen u erop dat PDF-portfolio's niet worden ondersteund. Meer informatie is te vinden in het gedeelte Waarom worden
PDF-portfolio's niet ondersteund?. Wij wijzen u er ook op dat de beheerder mogelijk niet alle bovenstaande bestandsformaten
ingeschakeld heeft in uw eSignatures-oplossing.

Bij het uploaden van documenten die al digitale handtekeningen bevatten – ongeacht of die aangebracht werden in
eSignatures of met een andere applicatie voor elektronische handtekeningen – moet u erop letten geen opties te selecteren
die de documenten wijzigen, zoals een ander uitvoerformaat. Elke wijziging die u in de documenten aanbrengt, heeft tot
gevolg dat de bestaande handtekeningen ongeldig worden.

Wanneer uw documenten al handtekeningvelden bevatten – die u aangemaakt hebt met een PDF-oplossing, zoals Adobe
Acrobat Pro DC – kunt u ervoor kiezen die te ondertekenen in eSignatures of in een andere applicatie na het beëindigen van
de ondertekeningsworkflow in eSignatures. Om deze documenten te ondertekenen in eSignatures, zorgt u ervoor dat de
optie Gebruik de aanwezige markers in het document ingeschakeld blijft wanneer u hierom gevraagd wordt. Schakel
deze optie uit om de documenten met een andere applicatie te ondertekenen.

Belangrijk: zorg ervoor dat de namen in het handtekeningveld alleen letters en cijfers of een combinatie daarvan bevatten.
Speciale tekens, zoals accenttekens, slashes, punten enz. worden niet ondersteund.

Wanneer u in een pakket meerdere documenten uploadt, moet u erop letten dat alle documenten dezelfde taal hebben. Zo
niet, kunt u bij het ondertekenen problemen ondervinden. Als u documenten in verschillende talen wilt uploaden, moet u
dat in afzonderlijke pakketten doen.

TekstveldenTekstvelden

Let op wanneer de PDF-documenten die u uploadt bewerkbare tekstvelden bevatten. Als de naam van een tekstveld
overeenstemt met het Text Field Format (regex) dat door uzelf of door uw beheerder in de Configuratie-index ingesteld werd,
wordt het tekstveld geconverteerd in een handtekeningveld in eSignatures, en wordt de originele tekst niet weergegeven. Dit is zo



bedoeld. Dus als u bij het uploaden van PDF-documenten met bewerkbare tekstvelden wilt vermijden dat eSignatures die in
handtekeningvelden converteert, moet u ervoor zorgen dat de naam van het tekstveld dat u in uw PDF-programma aanmaakt
niet overeenstemt met het Text Field Format dat in de configuratie-index van eSignatures gedefinieerd is. Het standaardformaat
regex dat in de configuratie-index gebruikt wordt, is #[a-zA-Z]+(?:\d*.)?\d+

Belangrijk: zorg ervoor dat de namen van tekstvelden alleen letters en cijfers of een combinatie daarvan bevatten. Speciale
tekens, zoals accenttekens, slashes, punten enz. worden niet ondersteund.

Toelichting bij regex

Het voorloopteken # wil zeggen dat het tekstveld moet beginnen met een hashtag
[a-zA-Z] stelt elke letter voor van a tot z, in kleine of in hoofdletters
Het plusteken + staat voor een of meer exemplaren van de vorige subexpressie
?: betekent dat het vorige item facultatief is en hoogstens één keer overeenkomt
\d is een metateken dat overeenstemt met een willekeurig cijfer identiek aan [0-9]
'*' betekent dat het vorige token 0 keer of meerdere keren voorkomt
. staat voor het karakter .
? is een indicator die aangeeft dat het item 0 of 1 keer voorkomt (d.w.z. facultatief is)
Het plusteken + staat voor een of meer exemplaren van de vorige subexpressie

Merk op dat u tekstvelden niet in eSignatures zelf kunt toevoegen, maar dat u dit moet doen in de documenten voordat u die
uploadt.

TekstmarkeringenTekstmarkeringen

In plaats elk handtekeningveld afzonderlijk in eSignatures toe te voegen, kunt u ervoor kiezen tekstmarkeringen toe te voegen
in de documenten die u uploadt. Tekstmarkeringen zijn stukjes code die aangeven waar handtekeningvelden moeten komen en
welke afmetingen die moeten hebben. Dat kan handig zijn wanneer alle handtekeningvelden op dezelfde plaats moeten komen
en een specifieke grootte moeten hebben.

Tip: de plaats van de tekstmarkering in het document is de plaats waar het handtekeningveld komt te staan.

Opmerkingen:

Tekstmarkeringen moeten overeenstemmen met het Text Marker Format (regex) dat in de configuratie-index gedefinieerd
is. Anders wordt het handtekeningveld niet juist of zelfs helemaal niet geplaatst. Het standaardformaat om te zoeken naar
tekstmarkeringen in een document (regex) is #[a-zA-Z]+(?:\d.)?\d+_(?:\d.)?\d+_(?:\d*.)?\d+#

Toelichting bij regex

Het voor- en naloopteken # wil zeggen dat het tekstveld moet beginnen en eindigen met een hashtag
[a-zA-Z] stelt elke letter voor van a tot z, in kleine of in hoofdletters
Het plusteken + staat voor een of meer exemplaren van de vorige subexpressie
?: betekent dat het vorige item facultatief is en hoogstens één keer overeenkomt
\d is een metateken dat overeenstemt met een willekeurig cijfer identiek aan [0-9]
'*' betekent dat het vorige token 0 keer of meerdere keren voorkomt
. staat voor het karakter .
? is een indicator die aangeeft dat het item 0 of 1 keer voorkomt (d.w.z. facultatief is)
_ betekent dat op de aangegeven posities in de regex een underscore moet staan

In de praktijk wil dit zeggen dat een tekstmarkering altijd het volgende formaat moet hebben:
#SIGidentifier_Height_Width#.

Bv. #SIG01_100_200#. In dit voorbeeld wordt een handtekeningveld aangebracht van 100 pixels hoog en 200 pixels breed.
Wanneer u een tekstmarkering toevoegt, moet u de waarde van de hoogte (minstens 70 pixels) altijd vóór de waarde van de
breedte (minstens 112 pixels) plaatsen.



Opmerking: aanbevolen wordt iets hogere waarden te gebruiken dan de minimumwaarden. Bv. 75 pixels x 120 pixels. Als u
de absolute minimumwaarden gebruikt, kan dit bij conversies leiden tot afrondingsfouten.

Tekstmarkeringen mag u niet combineren met gedraaide PDF's: de gedetecteerde handtekeningvelden draaien namelijk
niet automatisch mee in de PDF-tekstrichting. Ze worden dicht bij de tekstmarkering geplaatst volgend de "best effort"-
aanpak.

Merk op dat u tekstmarkeringen niet in eSignatures zelf kunt toevoegen, maar dat u dit moet doen in de documenten
voordat u die uploadt.



2.4.3 Hoe upload ik documenten?2.4.3 Hoe upload ik documenten?

Stap 1 Documenten uploaden

Stap 2 Ondertekenvelden definiëren

Stap 3 De documenten verzenden



Stap 1 Documenten uploadenStap 1 Documenten uploaden

Belangrijk: voordat u documenten uploadt, leest u het best de richtlijnen en beste praktijken in het gedeelte Hoe bereid ik
documenten voor om ze te uploaden?

Om te beginnen met het uploaden van documenten, klikt u op Nieuw document uploaden in het documentenportaal.

De te uploaden bestanden selecterenDe te uploaden bestanden selecteren

In een standaardconfiguratie kunt u bestanden op twee manieren uploaden: met de bestandsverkenner (File Explorer) of met de
functie Slepen en neerzetten. Als de bijbehorende instelling in de configuratie-index ingeschakeld is, kunt u ook documenten
importeren uit een cloud-account (Dropbox, Google Drive en OneDrive).

Wanneer een van deze methoden niet beschikbaar is in uw oplossing, wil dit zeggen dat uw eSignatures-omgeving niet daarvoor
geconfigureerd is.

U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: .doc, .docx, .txt en .pdf. Houd ermee rekening dat afhankelijk van de configuratie
mogelijk niet al deze bestandsformaten beschikbaar zijn in uw eSignatures-oplossing.

Bestanden selecteren met de bestandsverkenner (Fi le Exp lorer)Bestanden selecteren met de bestandsverkenner (Fi le Exp lorer)

Klik op Selecteer bestand.
Zoek in het venster dat wordt geopend naar de documenten die u wilt uploaden.
Houd de Ctrl-toets of de Shift-toets ingedrukt en klik op de gewenste bestanden en daarna op Openen.

Belangrijk: het is af te raden meer dan 15 documenten in één en hetzelfde pakket te uploaden.



Bestanden selecteren met de funct ie Slepen en neerzettenBestanden selecteren met de funct ie Slepen en neerzetten

Sleep het gewenste bestand naar het kader met stippellijn en zet het daar neer.

Bestanden selecteren v ia  een cloud-accountBestanden selecteren v ia  een cloud-account

Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer uw beheerder ze juist geconfigureerd heeft in de configuratie-index. Hoe u dat doet,
wordt uitgelegd in Connective - eSignatures 5.4.x - Configuratiedocumentatie.

Importeren vanuit Dropbox

Klik op Importeren vanuit Dropbox.
Klik op Aanmelden met Google om via uw Google-account aan te melden.

OF

Voer uw E-mail en Wachtwoord in en klik op Aanmelden. Als u nog geen Dropbox-account hebt, klikt u op Account
aanmaken om een account aan te maken.

Zoek naar het bestand dat u wilt uploaden en klik op Kiezen.

Importeren vanuit Google Drive

Klik op Importeren vanuit Google Drive.
Selecteer het Google-account dat u wilt gebruiken.
Selecteer Toestaan om eSignatures toestemming te geven uw Google Drive-bestanden weer te geven en te beheren.
Zoek naar de bestanden die u wilt uploaden en klik op Selecteren.

Importeren vanuit OneDrive

Klik op Importeren vanuit OneDrive.
Selecteer het Microsoft-account dat u wilt gebruiken.
Voer uw E-mail of Telefoonnummer en Wachtwoord in en klik op Aanmelden.
Klik op Accepteren wanneer u gevraagd wordt of u machtigingen wilt verlenen aan Connective eSignatures.
Zoek naar de bestanden die u wilt uploaden en klik op Openen.

Bestanden ve r wi jde renBestanden ve r wi jde ren

Als u per ongeluk onjuiste bestanden geselecteerd hebt, kunt u die altijd verwijderen door te klikken op het x-pictogram.



Het u itvoerformaat selecterenHet u itvoerformaat selecteren

Selecteer het uitvoerformaat dat u wilt genereren. In een standaardconfiguratie kunt u uw invoerbestanden converteren in de
volgende uitvoerformaten: PDF, PDF/A-1 en PDF/A-2.

PDF is de standaard PDF-indeling (Portable Document Format).

PDF/A-1 is een standaardformaat voor archivering op lange termijn en de beperkte versie van Adobe PDF versie 1.4.

PDF/A-2 is eveneens een standaardformaat voor archivering op lange termijn en de beperkte versie van Adobe PDF versie 1.7.

Beide PDF/A-formaten zijn vrij van kenmerken die ongeschikt zijn voor archivering op lange termijn.

Belangrijk: wanneer u itsme® als ondertekenmethode gebruikt, moet u PDF/A-1 of PDF/A-2 als uitvoerformaat gebruiken. De
beheerder dient ervoor te zorgen dat deze uitvoerformaten beschikbaar zijn in de eSignatures-oplossing van de gebruiker. De
gebruiker dient het juiste uitvoerformaat te selecteren. Connective controleert niet of het juiste uitvoerformaat geselecteerd werd
voor gebruik met itsme®.

Klik na het uploaden van het bestand op de pijl om naar de volgende stap te gaan.



Aangeven of u de beschikbare markeringen wilt  blijven gebruiken ( indien van toepassing)Aangeven of u de beschikbare markeringen wilt  blijven gebruiken ( indien van toepassing)

Als in het document dat u uploadt tekstmarkeringen en/of tekstvelden staan die overeenstemmen met het respectieve Text
Marker Format en Text Field Format dat in de configuratie-index gedefinieerd werd, worden de tekstmarkeringen en tekstvelden
automatisch gedetecteerd.

Tekstmarkeringen zijn stukjes tekst die u aan een document kunt toevoegen. Ze geven aan waar een handtekeningveld moet
komen en welke afmetingen het moet hebben.

Tekstvelden zijn bewerkbare formuliervelden in een PDF. eSignatures kan deze tekstvelden in een handtekeningveld converteren.

Houd ermee rekening dat het formaat in beide gevallen moet overeenstemmen met het in de configuratie-index gedefinieerde
formaat.

eSignatures blijft standaard de beschikbare markeringen verder gebruiken. Dit betekent dat de handtekeningvelden op de positie
van de markering aangemaakt worden. Hierdoor kunt u het document sneller uploaden.

Als u de beschikbare markeringen verder wilt gebruiken, klikt u op Bevestigen. Het (de) handtekeningveld(en) komt
(komen) dan op de positie van de markering te staan.
Wilt u doorgaan zonder de beschikbare markeringen, dan klikt u eerst op de knop van de markeringen om die uit te
schakelen, en daarna op Bevestigen. U moet het (de) handtekeningveld(en) naar de gewenste positie slepen.

De eigenschappen bepalenDe eigenschappen bepalen
Voer een t i te l  in ( f acul tat ie f ) .Voe r een t i te l  in ( f acul tat ie f ) .

Belangrijk: De titel mag geen speciale tekens bevatten, zoals een slash, backslash, vraagteken, procentteken, sterretje (asterisk),
dubbele punt, verticale streep, aanhalingstekens, dubbele aanhalingstekens, kleiner dan- en groter dan-teken.

Se lectee r de  documenttaal .Se lectee r de  documenttaal .

De documenttaal is standaard ingesteld op uw voorkeurtaal (nl. de taal opgegeven in uw Profielinstellingen).

Als het document opgesteld is in een andere taal, selecteer dan de betreffende taal in de lijst. Wanneer u ervoor kiest juridische



verklaringen toe te voegen, worden die opgesteld in de taal die u hier selecteert. Als u een document in een andere taal dan de
hierboven genoemde talen uploadt, moet u een van de talen selecteren die de ondertekenaar begrijpt.

De documentgroep se lecte renDe  documentgroep se lecte ren

Selecteer de documentgroep waarnaar u het document wilt uploaden. De standaarddocumentgroep is Mijn documenten.

Alleen u heeft toegang tot de documentgroep Mijn Documenten. Deze groep kan niet worden gedeeld met andere gebruikers.

Als meerdere gebruikers toegang moeten hebben tot de geüploade documenten, zorg er dan voor dat ze worden geüpload naar
een documentgroep waartoe alle nodige gebruikers toegang hebben. Zie Gebruikersbeheer om te weten hoe u de machtigingen
van documentgroepen kunt configureren als dat nodig is.

Het thema se lecte renHet thema se lecte ren

Selecteer het thema waarmee de WYSISYS aan de ondertekenaar wordt weergegeven.

De thema's die in deze lijst beschikbaar zijn, zijn de thema's die de beheerder heeft geconfigureerd op het tabblad
Documentgroep van het gedeelte Gebruikersbeheer.

Als er geen specifieke thema's zijn geconfigureerd, is alleen het systeemthema beschikbaar.

Juridische verklaringJuridische verklaring

Bepaal of u al dan niet een Juridische verklaring aan uw documenten wilt toevoegen.

Let op: Wanneer u in dit scherm de juridische verklaring inschakelt, wordt die instelling toegepast voor elke ondertekenaar die u
toevoegt. U kunt echter deze standaard juridische verklaring voor elke ondertekenaar wijzigen en ervoor kiezen een eigen
juridische verklaring te configureren. U kunt de juridische verklaring volgens ondertekenaar aanpassen in Stap 2:
ondertekenvelden definiëren.

Belangrijk:

Wanneer u een juridische verklaring toevoegt, moeten de ondertekenaars de exacte inhoud van de juridische verklaring
overtypen voordat ze het document kunnen ondertekenen.

Als u meerdere juridische verklaringen aan een pakket toevoegt, dan moet de inhoud van elke juridische verklaring (per
ondertekenaar) identiek zijn om QuickSigning te laten werken.



Voor ondertekenen via itsme is altijd een ondertekenbeleid nodig, dat u normaal kunt combineren met een juridische verklaring.
Als u het ondertekenen via itsme wilt combineren met een juridische verklaring, dan moet de instelling
CombineLegalNoticeAndSigningPolicy ingeschakeld zijn in de Configuratie-index.

Klik op de knop voor juridische verklaringen  om de bijbehorende instellingen in te schakelen.

In de vervolgkeuzelijst vindt u drie voorgedefinieerde juridische verklaringen. De taal van de juridische verklaring komt
overeen met de door u geselecteerde documenttaal.

Breng de gewenste inhoudelijke wijzigingen aan in de juridische verklaring. Zo kunt u bijvoorbeeld variabelen tussen
vierkante haken invoeren. In dit geval moet de ondertekenaar bij het ondertekenen van het document voor elke variabele
een waarde invoeren.

Belangrijk: zorg ervoor dat de lengte van de juridische verklaring, inclusief voorgedefinieerde inhoud, kleiner blijft dan 255
karakters. Zo niet, kunnen fouten optreden bij het ondertekenen.

Houd bij biometrisch ondertekenen rekening met het volgende: de Wacom-ondertekentablets tonen slechts een
beperkt aantal karakters op het ondertekenscherm. De STU-430 toont ongeveer 24 karakters op 1 tekstregel en de STU-530
ongeveer 74 karakters op 2 regels. Als de juridische verklaring meer karakters bevat, zijn die niet zichtbaar op het scherm.
Aanbevolen wordt op voorhand uit te proberen of de tekst op het scherm past.

Extra documenten toevoegenExtra documenten toevoegen

Als u extra documenten aan uw pakket wilt toevoegen, klikt u op Voeg extra documenten toe.

Opmerking: deze knop is alleen zichtbaar wanneer u al meerdere documenten toegevoegd hebt.

Volgende stapVolgende stap
Klik op de pijl om naar de volgende stap te gaan.

Opmerking: wanneer u het uploadproces na stap 1 afbreekt, worden uw documenten automatisch als ontwerp opgeslagen.



Stap 2 Ondertekenvelden defin iërenStap 2 Ondertekenvelden defin iëren

Ondertekenvelden toevoegenOndertekenvelden toevoegen
Blader naar de pagina waar u het ondertekenveld wilt toevoegen.
Klik op het handtekeningpictogram om een ondertekenveld toe te voegen.
Sleep het ondertekenveld naar de gewenste positie op de pagina.

Technische opmerkingen:

Handtekeningvelden die u met behulp van Tekstmarkeringen in het geüploade document aangebracht hebt, kunt u niet
verplaatsten; deze handtekeningvelden komen automatisch op de door de tekstmarkeringen bepaalde plaats. Merk echter op dat
de tekstmarkeringen moeten overeenstemmen met het Text Marker Format dat de beheerder in de configuratie-index
gedefinieerd heeft, en dat u in Stap 1 van het uploadproces bevestigd moet hebben dat u tekstmarkeringen wilt gebruiken.

Als in uw documenten tekstvelden staan waarvan het formaat overeenstemt met het Text Field Format dat de beheerder in de
configuratie-index gedefinieerd heeft, worden de ondertekenvelden in deze tekstvelden geplaatst. Dat is alleen het geval als u ook
hier in Stap 1 van het uploadproces bevestigd hebt dat u tekstmarkeringen wilt gebruiken.

Belangrijk: Denk erom, wanneer u meerdere documenten geüpload hebt, aan elk document minstens één ondertekenveld toe te
voegen:

Klik op het documentpictogram om een overzicht te krijgen van al uw documenten in het pakket.

Klik op een miniatuur om naar het bijbehorende document te gaan. Klik in het document en voeg vervolgens het
ondertekenveld toe.

Tip: de blauwe header geeft aan waar een nieuw document begint.

Herhaal deze stappen om aan elk document een ondertekenveld toe te voegen.



Een ondertekenaar aan het ondertekenveld toevoegenEen ondertekenaar aan het ondertekenveld toevoegen

U kunt een contact of een contactgroep als ondertekenaar toevoegen.

Wanneer u een contact toevoegt, moet dit specifieke contact ondertekenen. Wanneer u een contactgroep toevoegt, mag elk
contact dat lid is van de contactgroep ondertekenen voor de hele groep. Let op: Zodra een lid van de groep ondertekend heeft,
kunnen de anderen dit niet langer.

Klik in het ondertekenveld om een ondertekenaar toe te voegen.

De beschikbare contacten en/of contactgroepen worden weergegeven. Persoonlijke contacten / contactgroepen zijn
gemarkeerd met een volledig gekleurd pictogram. Gedeelde contacten / contactgroepen zijn gemarkeerd met een
transparant pictogram. Cloudcontacten zijn gemarkeerd met een Google- of Office 365-pictogram.
Selecteer het gewenste contact of de gewenste contactgroep.

Klik om te zoeken naar een specifieke ondertekenaar in het veld Naam zoeken of e-mailadres toevoegen en typ de
naam of het e-mailadres in van de ondertekenaar die u zoekt.



Als er geen contacten worden gevonden, klik dan op de knop Nieuw contact aanmaken en vul alle verplichte velden in
(gemarkeerd met een sterretje). Klik vervolgens op Bevestigen.

Tip: De tekst die u heeft ingevoerd in het veld Naam zoeken of e-mailadres toevoegen wordt gekopieerd naar het veld
E-mail als u op Nieuw contact aanmaken klikt.

Belangrijk: Het e-mailadres moet uniek zijn. Als er al een ander contact met hetzelfde e-mailadres bestaat, dan wordt u
gevraagd om het samen te voegen. Zie Hoe voeg ik contacten samen? voor meer informatie.

Als een contact of contactgroep eenmaal is toegevoegd, kunt u het contact of de leden van de contactgroep nog steeds
bewerken, mits de beheerder u de vereiste machtigingen heeft gegeven.

Opmerkingen:

In dit stadium kunt u geen contacten toevoegen aan of verwijderen uit de contactgroep die u heeft geselecteerd. U
kunt enkel de gegevens van de contacten bewerken. Het toevoegen of verwijderen van contacten uit de contactgroep
moet gedaan worden in het gedeelte Contactenlijst.
Als de knop Bewerken niet weergegeven wordt, dan betekent dit dat u niet de juiste machtigingen heeft om het
contact of de contactgroep te bewerken. Neem contact op met uw beheerder.

Let op: Wees voorzichtig bij het wijzigen van het e-mailadres van een contact. Documenten die al zijn verzonden naar het e-
mailadres van een contact, worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt. Ze worden dus niet automatisch naar het
bijgewerkte e-mailadres gestuurd. Ook zullen eventuele herinneringen die over bestaande documenten worden verstuurd,
nog steeds op het vorige e-mailadres aankomen.



Herhaal de bovenstaande stappen om meerdere ondertekenaars toe te voegen.

Een ondertekenmethode voor de geselecteerde ondertekenaar selecterenEen ondertekenmethode voor de geselecteerde ondertekenaar selecteren

Wanneer u een ondertekenaar geselecteerd hebt, kunt u bepalen welke ondertekenmethoden hij moet gebruiken.

Afhankelijk van de configuratie van uw eSignatures-oplossing, kunt u meerdere ondertekenmethoden selecteren. Op die manier
kan de ondertekenaar naar keuze ondertekenen. Hij kan met andere woorden een van de voor hem gedefinieerde
ondertekenmethoden selecteren.

Klik op de gewenste ondertekenmethoden om deze te selecteren.

Wanneer een contact is toegevoegd als ondertekenaar:

Ondertekenmethoden die niet correct geconfigureerd zijn, bijvoorbeeld als een telefoonnummer, geboortedatum of
rijksregisternummer ontbreekt, worden grijs gemaakt en kunnen niet geselecteerd worden. Dit kunt u oplossen door het contact
te bewerken en extra informatie toe te voegen (op voorwaarde dat de knop Bewerken beschikbaar is).

Wanneer een contactgroep is toegevoegd als ondertekenaar:

Een ondertekeningsmethode die niet correct geconfigureerd is voor een van de leden, wordt rood gemarkeerd als u deze
probeert te selecteren.

Een ondertekeningsmethode die niet correct geconfigureerd is voor sommigen, wordt oranje gemarkeerd en kan nog steeds
worden geselecteerd. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval niet alle leden het document kunnen ondertekenen.

U kunt deze problemen oplossen door te klikken op de knop Contactgroepsleden bewerken (indien beschikbaar).

Technische opmerkingen



De geboortedatum is vereist als de instelling MandatedSignerType door de systeembeheerder ingesteld is op
nameandbirthdate in de configuratie-index voor een van de volgende ondertekentypes eID, BeLawyer, iDIN of itsme en u
wilt dat de ondertekenaars een van deze ondertekentypes gebruiken. In deze gevallen wordt de identiteit van de
ondertekenaar gecontroleerd op basis van de voornaam, achternaam en geboortedatum tijdens het ondertekenen. Zorg er
dus voor dat een contact dezelfde naam heeft als de persoon die vermeld staat op het ondertekencertificaat van zijn/haar
Belgische elektronische identiteitskaart (eID), Belgische advocatenkaart (BeLawyer), iDIN- of itsme-account. De voor- en
achternaam van het contact moeten identiek zijn aan de voor- en achternaam die vermeld staan op het
ondertekencertificaat. Houd er echter rekening mee dat niet gegarandeerd kan worden dat de persoonsgegevens juist
geregistreerd zijn op de Belgische elektronische identiteitskaart (eID), Belgische advocatenkaart (BeLawyer), iDIN- of itsme-
account.

Er is een unieke identifier vereist als de instelling MandatedSignerType door de systeembeheerder ingesteld is op
matchid in de configuratie-index voor een van de volgende ondertekentypes eID, BeLawyer of iDIN en u wilt een van deze
ondertekentypes gebruiken.

Als u wilt dat de ondertekenaar de pakketten kan QuickSignen, dan moet dezelfde gekozen ondertekenmethode
aangeboden worden bij elk document van het pakket. Het is niet mogelijk een pakket te QuickSignen als u bij het ene
document kunt kiezen uit een bepaalde set ondertekenmethoden en bij een ander document uit een andere set.

Ondersteunde ondertekenmethodenOndersteunde ondertekenmethoden

De volgende ondertekenmethoden worden ondersteund in eSignatures. Wij wijzen u erop dat de beheerder mogelijk niet alle
ondertekenmethoden ingeschakeld heeft in uw eSignatures-oplossing.

Als de gewenste ondertekenmethode niet beschikbaar is, dan moet de beheerder deze inschakelen en configureren in de
configuratie-index of bevatten het geselecteerde contact / de geselecteerde contactgroepsleden niet de benodigde gegevens om
de ondertekenmethode te gebruiken, zoals hierboven uitgelegd.

Manueel

Manueel ondertekenen betekent dat een manuele handtekening nodig is, net zoals u met een gewone pen een handtekening op
papier plaatst. De ondertekenaars moeten hun handtekening op het scherm plaatsen door middel van een muis of touchpad, of
met hun vingers op een touchscreen.

eID

Selecteer eID als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van hun Belgische elektronische identiteitskaart (eID).

Hiervoor is een third-party kaartlezer nodig. Meer informatie is te vinden in de Veelgestelde vragen (FAQ's) over het
webportaal > Documenten ondertekenen > Welke smartcardlezers worden ondersteund?.

Opmerking: wanneer u voor het eerst eID als ondertekenmethode gebruikt, moet u de Connective Browser Package
installeren. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package
installeert.

Belangrijk: Als de instelling MandatedSignerType ingesteld is op matchid in de configuratie-index en in de gegevens van het
contact staat niet zijn/haar rijksregisternummer, dan kan deze ondertekenmethode niet geselecteerd worden. Voeg om deze te
kunnen selecteren het rijksregisternummer toe aan het contact.

Manueel + eID

Deze ondertekenmethode is een combinatie van manueel en via eID ondertekenen. Gebruikers moeten hun handtekening
manueel plaatsen en daarna hun eID invoeren.

Hiervoor is een third-party kaartlezer nodig. Meer informatie is te vinden in de Veelgestelde vragen (FAQ's) over het
webportaal > Documenten ondertekenen > Welke smartcardlezers worden ondersteund?.
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Opmerking: wanneer u voor het eerst eID als ondertekenmethode gebruikt, moet u de Connective Browser Package
installeren. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package
installeert.

Belangrijk: Als de instelling MandatedSignerType ingesteld is op matchid in de configuratie-index en in de gegevens van het
contact staat niet zijn/haar rijksregisternummer, dan kan deze ondertekenmethode niet geselecteerd worden. Voeg om deze te
kunnen selecteren het rijksregisternummer toe aan het contact.

SMS OTP

Selecteer SMS OTP als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van een sms-code. In dit geval moeten ze de laatste
vier cijfers van hun telefoonnummer invoeren. Ze ontvangen dan per sms een eenmalig wachtwoord (OTP – One-Time
Password).

Belangrijk: Om deze ondertekenmethode te kunnen gebruiken, moet u het telefoonnummer van de ondertekenaars kennen. Als
in de gegevens van het contact geen geldig telefoonnummer staat, dan kan deze ondertekenmethode niet geselecteerd worden.

Belangrijk: Wanneer de bevestiging van het telefoonnummer uitgeschakeld is in de configuratie-index, hoeven ondertekenaars
hun telefoonnummer niet in te vullen bij het ondertekenen. Ze krijgen dan de code direct per sms toegestuurd.

E-mail OTP

Selecteer E-mail OTP als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van een eenmalig wachtwoord dat ze per e-mail
toegestuurd krijgen. In dit geval moeten ze hun e-mailadres opgeven. Ze ontvangen dan per e-mail een eenmalig wachtwoord
(OTP – One-Time Password).

Belangrijk: wanneer de bevestiging van het e-mailadres uitgeschakeld is in de configuratie-index, hoeven ondertekenaars hun e-
mailadres niet aan te vullen. Ze krijgen dan de code direct per e-mail toegestuurd.

iDIN

Met deze ondertekenmethode kunnen ondertekenaars hun Nederlandse bankpas gebruiken om te ondertekenen.

De volgende bankpassen worden momenteel ondersteund: ABN Amro Bank, ASN Bank, ING Bank, Rabobank, RegioBank, SNS
Bank, Triodos Bank.

Biometrisch

Selecteer Biometrisch als u wilt dat ondertekenaars met een van de volgende apparaten ondertekenen:

Een biometrische ondertekentablet
Een digitale pen Bamboo Fineline Stylus (alleen op iPad).

Met een ondertekentablet en de digitale pen Bamboo Fineline Stylus kan de gebruiker de biometrische kenmerken van een
handtekening vastleggen, bijvoorbeeld waar, wanneer en hoe hard de top van de pen wordt neergedrukt. Deze gegevens worden
aan de handtekening toegevoegd, zodat de fabrikant van de ondertekentablet indien nodig de echtheid van de handtekening kan
controleren.

Belangrijk:

eSignatures ondersteunt momenteel de volgende biometrische ondertekentablets: Wacom STU-430, Wacom STU-530 en Wacom
STU-540. Zorg ervoor dat de nodige Wacom SDK (Software Developer Kit) op de computer van de ondertekenaar geïnstalleerd is:
wacom-signature-sdk-x86-3.19.2.msi (32-bits besturingssysteem) of wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (64-bits
besturingssysteem).

eSignatures ondersteunt momenteel de digitale pen Wacom Bamboo Fineline Stylus (CS-600), maar alleen op iPad.

In verband met de technische instelling van biometrische handtekeningen, moet elk document in een pakker afzonderlijk

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/BrowserPackage2.0.6/ConnectiveBrowserPackage.html


ondertekend worden.

BeLawyer

Selecteer BeLawyer als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van hun Belgische elektronische advocatenkaart.

Hiervoor is een third-party kaartlezer nodig. Meer informatie is te vinden in het gedeelte Welke smartcardlezers worden
ondersteund?.

Opmerking: wanneer u voor het eerst BeLawyer als ondertekenmethode gebruikt, moet u de Connective Browser Package
installeren. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package
installeert.

Belangrijk: Als de instelling MandatedSignerType ingesteld is op matchid in de configuratie-index en in de gegevens van het
contact staat niet zijn/haar lawyerID, dan kan deze ondertekenmethode niet geselecteerd worden. Voeg om deze te kunnen
selecteren de lawyerID van de ondertekenaar toe als unieke identifier.

itsme®

Selecteer itsme® als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van hun itsme® app.

itsme® is uw digitale ID om veilig in te loggen, uw identificatiegegevens te delen of met uw mobiel apparaat te ondertekenen.

Eerste vereisten:

De ondertekenaar moet een itsme-account hebben en de itsme-app moet op zijn mobiel apparaat geïnstalleerd zijn om te
kunnen ondertekenen.

Belangrijke opmerkingen:

Als de instelling MandatedSignerType ingesteld is op nameandbirthdate in de configuratie-index en in de gegevens van
het contact staat niet zijn/haar geboortedatum, dan kan deze ondertekenmethode niet geselecteerd worden.
Wanneer u itsme® gebruikt, moet het uitvoerformaat van uw documenten (die u geselecteerd hebt in Stap 1: documenten
uploaden) gelijk zijn aan PDF/A-1 of PDF/A-2. De beheerder dient ervoor te zorgen dat deze uitvoerformaten beschikbaar
zijn in de eSignatures-oplossing van de gebruiker. De gebruiker dient het juiste uitvoerformaat te selecteren. Connective
controleert niet of het juiste uitvoerformaat geselecteerd werd voor gebruik met itsme®.
Wanneer u met itsme® ondertekent in pakketten, moet elk document in het pakket afzonderlijk ondertekend worden, wat
betekent dat QuickSigning niet ondersteund wordt.
Voor ondertekenen via itsme is een ondertekenbeleid nodig, dat u normaal kunt combineren met een juridische verklaring.
Als u het ondertekenen via itsme wilt combineren met een juridische verklaring, dan moet de instelling
CombineLegalNoticeAndSigningPolicy ingeschakeld zijn in de Configuratie-index.

Beperking:

Ondertekenen via itsme wordt momenteel niet ondersteund in macOS Mojave v10.14 gecombineerd met Safari v12.0.

Aangepast

Er kan een aangepaste ondertekenmethode – die gebaseerd is op OpenID Connect – geconfigureerd worden om gebruikers met
een pincode te laten ondertekenen.

De naam en het pictogram van het ondertekentype hangen af van de instellingen die in de configuratie-index geconfigureerd
werden.

Technische opmerking:
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Wanneer u documenten via de API van eSignatures uploadt, kunt u ook Servermatige ondertekening gebruiken. Hierbij
worden documenten direct na het uploaden automatisch op de server ondertekend. Zodra het document geüpload werd, wordt
automatisch servermatig ondertekend. Bijgevolg kunt u deze ondertekenmethode niet combineren met ondertekening naar
keuze. Ondertekening naar keuze houdt interactie met de gebruiker in, terwijl servermatige ondertekening automatisch
plaatsvindt.

Juridische verklaringJuridische verklaring

Bepaal of de ondertekenaar een juridische verklaring moet invoeren.

Als u in Stap 1: documenten uploaden de juridische verklaring op pakketniveau ingeschakeld heeft, dan wordt de hier
geconfigureerde instelling toegepast op elke ondertekenaar die u toevoegt.

U kunt nu ervoor kiezen de juridische verklaring volgens ondertekenaar aan te passen, of die voor bepaalde ondertekenaars uit te
schakelen zodat ze geen juridische verklaring hoeven in te voeren.

Tip: De instellingen van de juridische verklaring die u toepast op ondertekenaarsniveau, worden bewaard in elk volgend
ondertekenveld dat u toevoegt voor dezelfde ondertekenaar in het pakket. Wanneer u een nieuw ondertekenveld toevoegt voor
een andere ondertekenaar, worden de op pakketniveau geconfigureerde instellingen van de juridische verklaring toegepast en
moeten deze (indien nodig) nog worden aangepast.

Belangrijk: Als u het ondertekenen via itsme wilt combineren met een juridische verklaring, dan moet de beheerder de instelling
CombineLegalNoticeAndSigningPolicy inschakelen in de configuratie-index.

Zo configureert u een juridische verklaring op ondertekenaarsniveau:

In de vervolgkeuzelijst vindt u drie voorgedefinieerde juridische verklaringen.

De taal van de juridische verklaring komt overeen met de documenttaal die u tijdens het uploaden geselecteerd hebt.



Breng de gewenste inhoudelijke wijzigingen aan in de juridische verklaring.

Zo kunt u bijvoorbeeld variabelen tussen vierkante haken invoeren. In dit geval moet de ondertekenaar bij het
ondertekenen van het document voor elke variabele een waarde invoeren.

Belangrijke opmerkingen:

Wanneer u een juridische verklaring toevoegt, moeten de ondertekenaars de exacte inhoud van de juridische verklaring
overtypen voordat ze het document kunnen ondertekenen.

Als u meerdere juridische verklaringen aan een pakket toevoegt, dan moet de inhoud van elke juridische verklaring (per
ondertekenaar) identiek zijn om QuickSigning te laten werken.

Zorg ervoor dat de lengte van de juridische verklaring, inclusief voorgedefinieerde inhoud, kleiner blijft dan 255 karakters. Zo niet,
kunnen fouten optreden bij het ondertekenen.

Houd bij biometrisch ondertekenen rekening met het volgende: de Wacom-ondertekentablets tonen slechts een beperkt aantal
karakters op het ondertekenscherm. De STU-430 toont ongeveer 24 karakters op 1 tekstregel en de STU-530 ongeveer 74
karakters op 2 regels. Als de juridische verklaring meer karakters bevat, zijn die niet zichtbaar op het scherm. Aanbevolen wordt
op voorhand uit te proberen of de tekst op het scherm past.

Als u klaar bent, klikt u op de groene pijl om naar de volgende stap te gaan.



Stap 3:  de documenten verzendenStap 3:  de documenten verzenden

De laatste stap in het uploadproces is het verzenden van de documenten. Alle instellingen die u in dit scherm kunt configureren
zijn facultatief.

Een titel invoeren

Indien nodig kunt u hier de titel nog wijzigen.

Belangrijk: De titelnaam mag geen speciale tekens bevatten, zoals een slash, backslash, vraagteken, procentteken, sterretje
(asterisk), dubbele punt, verticale streep, aanhalingstekens, dubbele aanhalingstekens, kleiner dan- en groter dan-teken.

De documentgroep selecteren

Indien nodig kunt u nog de documentgroep wijzigen waarnaar u de documenten wilt uploaden.

Opmerking: Of u toegang heeft tot verschillende groepen hangt af van uw gebruikersrechten.

Het thema selecteren

Selecteer het thema waarmee de WYSISYS aan de ondertekenaar wordt weergegeven.

De thema's die in deze lijst beschikbaar zijn, zijn de thema's die de beheerder heeft geconfigureerd op het tabblad
Documentgroep van het gedeelte Gebruikersbeheer.

Als er geen specifieke thema's zijn geconfigureerd, is alleen het systeemthema beschikbaar.

De ondertekenaars rangschikken

Wanneer u na het uploaden van een document of pakket meerdere ondertekenaars aangewezen hebt, kunt u bepalen of die
Parallel ondertekenen of Opeenvolgend ondertekenen. Desgewenst kunt u een workflow voor Complex ondertekenen
opzetten.

Wanneer het van geen belang is in welke volgorde de ondertekenaars het document ondertekenen, kiest u Parallel
ondertekenen. Wanneer u de documenten in een vaste volgorde wilt laten ondertekenen, kiest u Opeenvolgend
ondertekenen. In dit geval kan een ondertekenaar het document pas ondertekenen nadat de vorige ondertekenaar dit
ondertekend heeft.

Wanneer u parallel en opeenvolgend ondertekenen wilt combineren, kiest u Complex ondertekenen. Een workflow voor
complex ondertekenen gaat bijvoorbeeld als volgt in zijn werk: Ondertekenaar A moet het pakket eerst ondertekenen. Zodra deze
ondertekend heeft, moeten ondertekenaars B, C en D het pakket ondertekenen. Het is niet van belang in welke volgorde
ondertekend wordt, zolang alle ondertekenaars maar ondertekenen. Wanneer alle drie de ondertekenaars ondertekend hebben,
moet ondertekenaar E ondertekenen om definitief goed te keuren. In dit voorbeeld wordt parallel ondertekend door
ondertekenaars B, C en D. De algehele workflow verloopt als opeenvolgend ondertekeningsproces.



Zo laat u ondertekenaars opeenvolgend ondertekenen:

Klik op Opeenvolgend ondertekenen.
Sleep de ondertekenaars naar de gewenste positie en zet ze daar neer.

Voor elke ondertekenaar krijgt u een overzicht van de documenten die hij moet ondertekenen en van de ondertekenmethode die
hij moet gebruiken.

Zo configureert u complex ondertekenen:

Klik op Complex ondertekenen.
Sleep de ondertekenaars naar de gewenste positie. De stappen geven aan in welke volgorde de ondertekenaars moeten
ondertekenen.



De ondertekenaars die parallel ondertekenen moeten in dezelfde stap opgenomen worden, zoals geïllustreerd in de
onderstaande afbeelding.

Tip: u kunt een extra stap aanmaken door een ondertekenaar naar het kader met stippellijn te slepen.

Ontvangers toevoegen

Wanneer iemand een koppeling naar het volledig ondertekende document moet ontvangen, voegt u die persoon als ontvanger
toe. Denk erom dat documenten in eSignatures niet ondertekend worden door een ontvanger.

Klik in het veld Naam zoeken of e-mailadres toevoegen. De beschikbare contacten en/of contactgroepen worden
weergegeven.

De beschikbare contacten en contactgroepen worden weergegeven. Persoonlijke contacten / contactgroepen zijn
gemarkeerd met een volledig gekleurd pictogram. Gedeelde contacten / contactgroepen zijn gemarkeerd met een



transparant pictogram. Cloudcontacten zijn gemarkeerd met een Google- of Office 365-pictogram.

Selecteer het gewenste contact of de gewenste contactgroep.

Typ om te zoeken naar een specifieke ontvanger de naam of het e-mailadres in van de ontvanger die u zoekt.

Als er geen contacten worden gevonden, klik dan op de knop Nieuw contact aanmaken en vul alle verplichte velden in
(gemarkeerd met een sterretje). Klik vervolgens op Bevestigen.

Tip: De tekst die u heeft ingevoerd in het veld Naam zoeken of e-mailadres toevoegen wordt gekopieerd naar het veld E-
mail als u op Nieuw contact aanmaken klikt.

Belangrijk: Het e-mailadres moet uniek zijn. Als er al een ander contact met hetzelfde e-mailadres bestaat, dan wordt u gevraagd
om het samen te voegen. Zie Hoe voeg ik contacten samen? voor meer informatie.

Herhaal de bovenstaande stappen om andere ontvangers toe te voegen.

Opmerking: Als u een contactgroep als ontvanger selecteert, dan ontvangen alle leden van de groep het volledig ondertekende
document.

Een vervaldatum instellen

Als u wilt dat het document na een bepaalde tijdsduur niet langer voor de ondertekenaars beschikbaar is, stelt u een vervaldatum
in.

Klik op de knop Vervaldatum en selecteer de gewenste datum.

Als u het document opnieuw beschikbaar wilt maken voor de ondertekenaar, moet de initiator de vervalperiode verlengen in het
documentenportaal.

Opmerking: De link die naar de goedkeurders en ondertekenaars wordt gestuurd om hun document goed te keuren / te
ondertekenen en de link om een ondertekend document te downloaden zijn standaard eenmalige URL's (behalve indien
uitgeschakeld door de beheerder). Dit betekent dat de links slechts één keer kunnen worden gebruikt, zelfs als u geen
vervaldatum instelt. Als de link een tweede keer probeert te gebruiken, dan verzoekt het systeem u om een nieuwe mail met een
nieuwe link aan te vragen.

Het downloaden van niet-ondertekende documenten in- of uitschakelen

Afhankelijk van de configuratie van uw omgeving, kunt u het downloaden van niet-ondertekende documenten inschakelen of
uitschakelen in de WYSIWYS.

Stel deze instelling in op ingeschakeld als u wilt dat ondertekenaars documenten kunnen downloaden alvorens deze te
ondertekenen om ze bijvoorbeeld op papier te kunnen lezen.
Stel deze instelling in op uitgeschakeld om het downloadpictogram te verbergen in de WYSIWYS.

https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesGlossary/OTU.html


Opmerking: Deze knop is enkel beschikbaar als de instelling IsDownloadUnsignedFilesVisibleInFrontEnd ingesteld is op
Ingeschakeld in de Configuatie-index.

E-mailberichten voor ondertekenaars aanpassen

Om het e-mailbericht naar eigen wens aan te passen, klikt u op "Klik hier om de boodschap van uw e-mail aan te passen
voor uw ondertekenaars".

Ontwerp opslaan

Om een ontwerp van uw document op te slaan, klikt u op Ontwerp opslaan.

U keert nu terug naar het overzicht van het documentenportaal, waar u het document desgewenst nog kunt aanpassen om dit
later te verzenden.

Het document verzenden

Klik op Bevestigen wanneer u klaar bent om het document te verzenden.

Het volgende bericht wordt weergegeven en de ondertekenaars ontvangen een downloadlink naar het document.

Belangrijk: als initiator kunt u ook instellen dat ondertekenaars onmiddellijk ondertekenen. Dat is handig wanneer face to
face ondertekend wordt en alle ondertekenaars in eigen persoon aanwezig zijn. Meer informatie is te vinden in het gedeelte Hoe
onderteken ik face to face?.



2.4.4 Hoe geef ik geüploade documenten weer?2.4.4 Hoe geef ik geüploade documenten weer?

Alle documenten die u geüpload hebt, worden in het documentenportaal weergegeven.

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal.

De weergave AlleDe weergave Alle

In de weergave Alle ziet u alle documenten die geüpload werden. U ziet de status van deze documenten, de datum waarop ze
toegevoegd zijn, hoeveel ondertekenaars ondertekend hebben alsook de ontvangers naar wie ze verzonden zijn.

Tip: Beweeg met de muis over het aantal ondertekenaars / ontvangers om hun namen te zien. De personen die hun actie hebben
voltooid, zijn gemarkeerd met een groene stip. Degenen die dat niet deden, zijn gemarkeerd met een grijze stip.

Om te zien welke acties u op een document kunt uitvoeren, klikt u op het menupictogram  in de kolom Acties.

De de tai l s van een document weergevenDe  de tai l s van een document weergeven

Om de details van elk document weer te geven, klikt u eerst op de uitvouwpijl  in de kolom Naam. Afhankelijk van de
documentstatus, krijgt u uiteenlopende details te zien.

De ondertekenmethode die gebruikt is, is gemarkeerd met een groen pictogram. De ondertekenmethoden die aangeboden
werden maar niet gebruikt zijn, zijn grijs gemarkeerd.

De volgende details zijn beschikbaar voor de diverse statussen:

Ontwerp

Initiator (de afzender van het document)
Datum waarop het document toegevoegd werd



Ondertekenaars (voor zover al gedefinieerd)
Ondertekenmethoden (voor zover al gedefinieerd)
Ontvangers (indien van toepassing)

In afwachting

Initiator (de afzender van het document)
Datum waarop het document toegevoegd werd
Ondertekenaars
Ondertekenmethoden waaruit de ondertekenaars kunnen kiezen of die ze moeten gebruiken
Datum waarop het document verloopt (indien van toepassing)
Ontvangers (indien van toepassing)

Herroepen

Initiator (de afzender van het document)
Datum waarop het document toegevoegd werd
Ondertekenaars
Ondertekenmethoden waaruit de ondertekenaars konden kiezen
Datum waarop het document herroepen werd
Ontvangers

Geweigerd

Initiator (de afzender van het document)
Datum waarop het document toegevoegd werd
Ondertekenaars
Ondertekenmethoden waaruit de ondertekenaars konden kiezen
Ontvangers
Ondertekenaar die het document geweigerd heeft
Datum waarop het document geweigerd werd
Weigeringsreden

Verlopen

Initiator (de afzender van het document)
Datum waarop het document toegevoegd werd
Ondertekenaars
Ondertekenmethoden waaruit de ondertekenaars konden kiezen
Datum waarop het document verlopen is
Ontvangers

Ondertekend

Initiator (de afzender van het document)
Datum waarop het document toegevoegd werd
Ondertekenaars
Ondertekenmethoden waaruit de ondertekenaars konden kiezen
Ondertekenmethode die de ondertekenaars gebruikt hebben
Datum waarop het document ondertekend werd
Ontvangers

Mislukt

Initiator (de afzender van het document)
Datum waarop het document toegevoegd werd



Ondertekenaars
Ondertekenmethoden waaruit de ondertekenaars konden kiezen
Ondertekenmethode die de ondertekenaars gebruikt hebben
Ontvangers

De weergave TabbladenDe weergave Tabbladen

In de weergave Tabbladen worden de documenten gesorteerd volgens status.

Een document kan de volgende status hebben:

Ontwerp: het document werd opgeslagen, maar is mogelijk nog niet voltooid. Het document is bewerkbaar en u moet dit
voltooien voordat u het kunt verzenden.

In afwachting: het document is verzonden en wacht op ondertekening.

Herroepen: het document werd verzonden, maar werd geannuleerd door de initiator. Het document kan niet langer worden
ondertekend.

Geweigerd: het document is verzonden, maar een of meer ondertekenaars hebben het geweigerd. In dit geval is het document
niet langer beschikbaar.

Verlopen: het document is verzonden, maar is niet ondertekend voor de vervaldatum.

Ondertekend: het document is naar de ondertekenaar verzonden en deze heeft het ondertekend.

Mislukt: het ondertekenen is mislukt. Neem contact op met uw systeembeheerder om te zien wat er is misgegaan.

Naar een document zoekenNaar een document zoeken

Zo zoekt u naar een specifiek document:

Klik op het zoekpictogram om naar een specifiek document te zoeken.
Voer de naam van het document of van de ondertekenaar in en klik op Zoeken om de resultaten weer te geven.

De documentenlijst filterenDe documentenlijst filteren

Zo filtert u de documentenlijst:

Klik op het filterpictogram om het document volgens periode te filteren.
Voer de datum Van en Tot en in klik op Filteren om de resultaten weer te geven.





2.4.5 Hoe bewerk ik een ontwerpdocument?2.4.5 Hoe bewerk ik een ontwerpdocument?

Wanneer u een geüpload document als ontwerp opgeslagen hebt of wanneer een document automatisch als ontwerp opgeslagen
werd na het afsluiten van het uploadproces, kunt u dit nog steeds bewerken en voltooien in het documentenportaal.

Belangrijk: u kunt alleen documenten bewerken waarvan u de initiator bent. Het is niet mogelijk een ontwerp te bewerken dat
door een andere gebruiker geüpload werd, zelfs niet wanneer u weergaverechten voor zijn documentgroep hebt.

Zo bewerkt u een ontwerpdocument:

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal.
Ga naar het document dat u wilt bewerken, en klik op de menuknop in de kolom Acties.

Klik op de knop Bewerken . Merk op dat de knop Bewerken alleen beschikbaar is voor documenten die de status
"Ontwerp" hebben.
Het document wordt geopend in stap 1 van het uploadproces. U kunt nu alle stappen in het uploadproces opnieuw
doorlopen.



2.4.6 Hoe verzend ik een herinnering naar de ondertekenaar?2.4.6 Hoe verzend ik een herinnering naar de ondertekenaar?

Als initiator kunt u een e-mail naar de ondertekenaars verzenden om ze eraan te herinneren dat ze het document nog moeten
ondertekenen.

Zo verzendt u een herinnering:

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal.
Ga naar het document dat wacht op ondertekening, en klik op de menuknop  in de kolom Acties.
Klik op Herinneren.

Een pop-upvenster wordt geopend met de melding dat de herinnering verzonden werd.
De ondertekenaars ontvangen een herinneringsbericht in hun mailbox.



2.4.7 Hoe herroep ik een document?2.4.7 Hoe herroep ik een document?

Als initiator kunt u documenten herroepen die al naar ondertekenaars verzonden, maar nog niet ondertekend werden of
documenten waarvoor het ondertekenen mislukt is. Zodra een document herroepen werd, ontvangen de ondertekenaars een e-
mail dat ze hun documenten niet langer kunnen ondertekenen.

Belangrijk: het herroepen van een document kan niet ongedaan gemaakt worden.

Zo herroept u een document:

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal.
Ga naar het document dat u wilt herroepen, en klik op de menuknop  in de kolom Acties.
Klik op Herroepen.

Klik vervolgens in het pop-upvenster op Bevestigen.



2.4.8 Hoe verwijder ik een document?2.4.8 Hoe verwijder ik een document?

Initiators kunnen documenten uit het documentenportaal verwijderen. Een document is verwijderbaar wanneer dit de status
Ontwerp, Ondertekend, Geweigerd of Herroepen heeft.

Merk op dat u alleen een document kan verwijderen waarvan u de initiator bent.

Zo verwijdert u een document:

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal.
Ga naar het document dat u wilt verwijderen, en klik op de menuknop  in de kolom Acties.
Klik op Verwijderen.

Klik vervolgens in het pop-upvenster op Bevestigen.

Opmerking: Documenten of pakketten worden nooit automatisch verwijderd. Als ze niet handmatig verwijderd worden, worden
ze voor onbepaalde tijd opgeslagen.



2.4.9 Hoe verleng ik de vervalperiode?2.4.9 Hoe verleng ik de vervalperiode?

Wanneer een document verlopen is – wat wil zeggen dat de ondertekenaar dit niet vóór de vervaldatum ondertekend heeft – kunt
u als initiator de vervalperiode verlengen.

Zo verlengt u de vervalperiode:

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal.
Ga naar het document waarvan u de vervalperiode wilt verlengen, en klik op de menuknop  in de kolom Acties.
Klik op Verlengen.

Stel de nieuwe vervaldatum en -tijd in, en klik op Bevestigen.

Als u een herinnering naar de ondertekenaar wilt mailen, klikt u op de menuknop en vervolgens op de knop Herinneren.



2.4.10 Hoe download ik een document?2.4.10 Hoe download ik een document?

U kunt een document van het portaal downloaden zodra dit ondertekend werd. Ondertekenaars kunnen ook hun ondertekende
documenten downloaden via het ondertekenportaal en uit hun mailbox.

Zo downloadt u een document:

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal. Ondertekenaars moeten klikken op het tabblad Ondertekenportaal.
Ga naar het document dat u wilt downloaden, en klik op de menuknop in de kolom Acties.
Klik op de knop Downloaden.

Het document wordt gedownload in uw browser en verschijnt in de linkerbenedenhoek of bovenaan op het scherm.
Klik op het document om dit te openen.

Opmerking: een pakket wordt altijd gedownload als .zip bestand. In dit geval moet het gezipte bestand unzippen om de inhoud
te bekijken.



2.4.11 Hoe beëindig ik een document?2.4.11 Hoe beëindig ik een document?

Als initiator kunt u er nu voor kiezen om een document of pakket te beëindigen zodra het door ten minste één partij is
ondertekend.

Op deze manier komt het document beschikbaar om te downloaden en hoeft niet langer te worden gewacht tot alle partijen
hebben ondertekend voordat iemand het kan downloaden.

De partijen die het document kunnen downloaden zijn: de initiator, de ondertekenaar(s) die ondertekend heeft/hebben en de
ontvangers.

Ondertekenaars die gevraagd werden om te ondertekenen, maar nog niet ondertekend hebben, ontvangen een e-mail dat het
document beëindigd is door de initiator. Ze kunnen niets meer doen met het document.

Zo beëindigt u een document:

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal.
Ga naar het document dat u wilt beëindigen en klik op de menuknop  in de kolom Acties.
Klik op Beëindigen. Wij wijzen u erop dat de knop Beëindigen alleen beschikbaar is als het document moet worden
ondertekend door meerdere ondertekenaars en ten minste één van hen heeft ondertekend.

Klik in het pop-upvenster op Bevestigen.

De status van het document wordt nu gewijzigd in Ondertekend in het documentenportaal en het document is beschikbaar om
te downloaden voor de ondertekenaar en voor de initiator.

Opmerking: Als uw eSignatures-omgeving gebruik maakt van Controlebewijzen en een initiator beëindigt een document in het
documentenportaal, dan wordt toegevoegd aan de Controlebewijzen welke initiator het document heeft beëindigd.



2.5 Documenten ondertekenen
2.5.1 Hoe onderteken ik een document?

2.5.2 Hoe QuickSign ik een pakket?

2.5.3 Hoe onderteken ik in bulk?

2.5.4 Hoe onderteken ik face to face?

2.5.5 Hoe weiger ik een document?

2.5.6 Hoe download ik een ondertekend document?



2.5.1 Hoe onderteken ik een document?2.5.1 Hoe onderteken ik een document?

U kunt documenten op diverse manieren ondertekenen:

Via e-mail
In het ondertekenportaal
In het documentenportaal
In een mobiele app

Ondertekenen via e-mail

Zelfs als u geen eSignatures-account hebt, kunt u toch door eSignatures gegenereerde documenten ondertekenen. Dat doet u
door gewoon de e-mail te openen die u ontvangen hebt, en te klikken op de veilige link die daarin staat. De te ondertekenen
documenten worden geopend in uw standaardwebbrowser.

In de FAQ's vindt u meer informatie over de ondersteunde browsers en besturingssystemen.

Ondertekenen in het ondertekenportaal

Als u een eSignatures-account hebt, kunt u inloggen op uw account, naar het ondertekenportaal gaan en uw documenten
ondertekenen.

Ondertekenen in het documentenportaal

Als initiator, d.w.z. de persoon die documenten uploadt en ter ondertekening verzendt, kunt u ondertekenaars face to face laten
ondertekenen in het documentenportaal.

Denk erom dat u met een smartphone geen toegang kunt krijgen tot het documentenportaal. Met een tabel hebt u wel toegang
tot het documentenportaal.

Ondertekenen in een mobiele app

Als voor uw eSignatures-oplossing een rebranded app voor iOS of Android beschikbaar is, kunt u de app downloaden via de App
Store of Google Play, en documenten in de app ondertekenen.

Belangrijk: de standaard Connective app die beschikbaar is in de App Store en Google Play werkt alleen in de standaarddemo-
omgeving van eSignatures.

De verschillende stappen in het ondertekeningsproces worden nader toegelicht in het gedeelte Stapsgewijze procedure om
een document te ondertekenen.



Ondertekenen via e-mailOndertekenen via e-mail

Open de e-mail die u van uw eSignatures-oplossing ontvangen hebt. In onze standaarddemo-omgeving ontvangt u een e-
mail van esigner@connective.be.

Klik op de veilige link in de e-mail. Het document wordt geopend op een nieuw tabblad in uw standaardwebbrowser.

Belangrijk: deze link werkt slechts één keer. Zodra u de link aangeklikt hebt, moet u het document ondertekenen of
weigeren. Als de link verlopen is, klikt u op Een nieuwe e-mail aanvragen om een nieuwe link te ontvangen.

De verschillende stappen in het ondertekeningsproces worden nader toegelicht in het gedeelte Stapsgewijze procedure
om een document te ondertekenen.



Ondertekenen in het ondertekenportaalOndertekenen in het ondertekenportaal
Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Ondertekenportaal.
Klik op het pictogram Ondertekenen voor het pakket dat u wilt ondertekenen.

Tip: om meerdere pakketten tegelijk te ondertekenen, kiest u In bulk ondertekenen.

De verschillende stappen in het ondertekeningsproces worden nader toegelicht in het gedeelte Stapsgewijze procedure
om een document te ondertekenen.

Documentde tai l sDocumentde tai l s

Om de documentdetails weer te geven, klikt u op de uitvouwpijl  naast het document in kwestie.

Om de documentdetails in een pakket weer te geven, klikt u eerst op de uitvouwpijl  in de kolom Naam. De diverse
documenten in het pakket worden nu weergegeven. Klik nu op de uitvouwpijl naast het gewenste document om de details ervan
weer te geven.

Afhankelijk van de status van het pakket krijgt u uiteenlopende documentdetails te zien. De volgende details zijn beschikbaar voor
de diverse statussen:

In afwachting

Initiator (de afzender van het document)
Datum en tijd waarop het document toegevoegd werd

In behandeling

Initiator (de afzender van het document)
Datum en tijd waarop het document toegevoegd werd

Geweigerd

Initiator (de afzender van het document)
Datum en tijd waarop het document toegevoegd werd
Datum en tijd waarop het document geweigerd werd
Weigeringsreden

Ondertekend

Initiator (de afzender van het document)
Datum en tijd waarop het document toegevoegd werd

Mislukt

Initiator (de afzender van het document)



Datum en tijd waarop het document toegevoegd werd



Ondertekenen in het documentenportaal ( face to face ondertekenen)Ondertekenen in het documentenportaal ( face to face ondertekenen)

Ondertekenen in het documentenportaal – ook face to face ondertekenen genoemd – is alleen bedoeld voor initiators wanneer
de ondertekenaars in eigen persoon aanwezig zijn.

In plaats van hun mailbox te raadplegen, op hun account in te loggen of een app te openen, kunnen ze de documenten
onmiddellijk op het scherm van de initiator ondertekenen.

Log in op uw eSignatures-account als initiator.
Klik op het tabblad Documentenportaal.
Ga naar het document dat u wilt ondertekenen, en klik op het menupictogram  in de kolom Acties.

Klik vervolgens op het pictogram Ondertekenen.
De verschillende ondertekenaars worden weergegeven in het venster Ondertekenen starten.

Klik op Alles ondertekenen wanneer alle ondertekenaars aanwezig zijn.
Klik op Ondertekenen naast de gewenste ondertekenaar wanneer die als enige aanwezig is.
Klik op Ondertekenaar selecteren naast een contactgroep, als er maar één lid van die contactgroep aanwezig is. Klik
vervolgens op Ondertekenen naast de aanwezige ondertekenaar. Belangrijk: Slechts één lid van de contactgroep
kan ondertekenen. Als het document door meerdere ondertekenaars moet worden ondertekend, moet u ze apart
toevoegen en niet in een documentgroep.

Let op: Als een van de andere ondertekenaars gelijktijdig het document ondertekent via de link in de door hem ontvangen e-mail
of op het ondertekenportaal, verschijnt een bericht om u erop te wijzen dat iemand anders het document ondertekent. In dit geval
moet u wachten tot deze ondertekenaar klaar is.

De verschillende stappen in het ondertekenproces worden nader toegelicht in het gedeelte Stapsgewijze procedure om
een document te ondertekenen.



Ondertekenen in een mobiele appOndertekenen in een mobiele app
Download uw bedrijfsspecifieke app uit de App Store of via Google Play, of neem contact op met uw systeembeheerder.
Log in op de app.
Klik op het ondertekenpictogram naast het document dat u wilt ondertekenen.

Algemene instructies over het gebruik van de standaarddemo-app zijn te vinden in het gedeelte Ondertekenen in de
Connective app onder Eindgebruikers van deze documentatie.



Stapsgewijze ondertekenprocedure (gebruikers van het webportaal)Stapsgewijze ondertekenprocedure (gebruikers van het webportaal)

In dit gedeelte wordt stap voor stap uitgelegd hoe u ondertekent.

Het maakt daarbij niet uit of u meerdere documenten of pakketten ondertekent die meerdere documenten bevatten. Dezelfde
stappen zijn van toepassing.

eSignatures ondersteunt nu ook asynchroon ondertekenen. Dit wil zeggen dat u niet langer hoeft te wachten tot alle
documenten ondertekend zijn om de ondertekensessie te sluiten. Dat is met name handig om een groot aantal (omvangrijke)
documenten te ondertekenen. Zodra het ondertekeningsproces is gestart, kunt u de ondertekensessie afsluiten en uw ander werk
voortzetten.

Asynchroon ondertekenen is beschikbaar voor de volgende ondertekentypes: manueel, SMS OTP, Mail OTP, iDIN, pincode (via
OpenID Connect) en Biometrisch.

Stapsgewijze ondertekenprocedure

Open de documenten die u moet ondertekenen.

Lees het volledige document door en schuif omlaag naar de laatste pagina.

Als uw pakket meerdere documenten bevat, wordt het begin van elk document aangegeven door een header. De header
maakt ook duidelijk hoeveel documenten het pakket bevat en welk document u momenteel te zien krijgt.

Tip: U kunt nu ook het document downloaden alvorens het te ondertekenen en het afdrukken om het op papier te lezen. Klik
hiervoor op het downloadpictogram. Opmerking: Of het downloadpictogram beschikbaar is, is afhankelijk van of de initiator het
ingeschakeld heeft. Wij wijzen u erop dat het downloadpictogram onbeschikbaar wordt zodra u op Begin met ondertekenen
klikt.

Wanneer u omlaag schuift naar de laatste pagina, wordt het selectievakje Ik verklaar dat ik de bovenstaande
documenten, de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid heb gelezen en hiermee akkoord ga actief.



Vink dit selectievakje aan en klik vervolgens op Ondertekenen starten.

Opmerking: Dit selectievakje kan verschillen op basis van de configuratie van uw omgeving. De beheerder heeft de keuze
om de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid afzonderlijk in of uit te schakelen.

Tip: om de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid te raadplegen, klikt u op de desbetreffende link.

De onder tekenaar se lecte renDe  onder tekenaar se lecte ren

Opmerking: Deze stap is slechts in twee situaties van toepassing:

1. Wanneer meerdere ondertekenaars het document moeten ondertekenen en u op de knop Alles ondertekenen in het
documentenportaal geklikt heeft.

2. Wanneer een contactgroep het document moet ondertekenen en u op de knop Alles ondertekenen in het
documentenportaal geklikt heeft.

Selecteer de ondertekenaar die u als eerste wilt laten ondertekenen.

Klik op Volgende om het ondertekeningsproces voort te zetten. Zodra het ondertekeningsproces voor de eerste
ondertekenaar voltooid is, klikt u nogmaals op Begin met ondertekenen om het proces voor de andere ondertekenaars te
doorlopen.

Onder tekenmethode  k iezenOnder tekenmethode  k iezen



Als meerdere ondertekenmethoden gedefinieerd zijn, verschijnt de vraag Kies een ondertekenmethode. Selecteer de
gewenste ondertekenmethode, en klik daarna op Volgende.

Meer informatie is te vinden in het gedeelte Welke ondertekenmethoden zijn beschikbaar?

De Connect ive  Browse r Package  instal le renDe  Connect ive  Browse r Package  instal le ren

Afhankelijk van de voor u gedefinieerde ondertekenmethode, wordt u gevraagd de Connective Browser Package te installeren. U
hebt de Connective Browser Package nodig op Windows en Mac OS om gebruik te maken van ondertekenmethoden waarvoor
extra hardware vereist is:

ondertekenen met eID: hiervoor hebt u een eID-kaartlezer nodig
ondertekenen met BeLawyer: hiervoor hebt u een transparante kaartlezer nodig
biometrisch ondertekenen: hiervoor hebt u een biometrische ondertekentablet nodig

In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package installeert.

Nadat het browserpakket is geïnstalleerd, start u opnieuw bij de eerste stap van het ondertekenproces.

Handtekeningbe le idHandtekeningbe le id

Als een handtekeningbeleid in uw document opgenomen is, wordt u gevraagd dit te aanvaarden.

Technische opmerking: Een handtekeningbeleid is een document met een set regels waarin nauwkeurig bepaald wordt
aan welke algemene voorwaarden voldaan moet worden om een geldige handtekening aan te maken en te valideren. Een
handtekeningbeleid wordt gespecificeerd door middel van één ID die u in de database van eSignatures moet configureren.
Zodra het handtekeningbeleid in de database van eSignatures geconfigureerd is, kunt u dit in de API-aanroepen van
eSignatures gebruiken. Meer uitleg over het gebruik van een handtekeningbeleid is te vinden in bijlage IV van Connective
- eSignatures 5.4.x - Configuratiedocumentatie. Denk erom dat u een handtekeningbeleid alleen in de API van
eSignatures kunt invoeren, en niet in het webportaal.

Alvorens het handtekeningbeleid te aanvaarden, kunt u dit doornemen door te klikken op de link in het scherm
Handtekeningbeleid.

Als u akkoord gaat met het handtekeningbeleid, klikt u op Accepteer. Als u niet akkoord gaat, kunt u het document niet
ondertekenen.
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Juridi sche  ve rk laringJuridi sche  ve rk laring

Wanneer een juridische verklaring voor uw document gedefinieerd is, wordt het venster Juridische verklaring geopend.

Typ de inhoud van de juridische verklaring in het lege veld. U kunt deze verklaring niet kopiëren en plakken.

Belangrijk: de juridische verklaring die u in dit veld invoert, moet exact overeenstemmen met de oorspronkelijke tekst,
inclusief spaties, hoofdletters/kleine letters en leestekens (interpunctie).

Klik op Volgende.

Onder tekenen ve rsus QuickSignOnder tekenen ve rsus QuickSign

Afhankelijk van de voor u gedefinieerde ondertekenmethode, wordt het bijbehorende ondertekenvenster geopend.
Als QuickSign ingeschakeld is – en er wordt aan alle QuickSigning-voorwaarden voldaan – dan kunt u alle velden in het
pakket ondertekenen met één handtekening.



Wanneer QuickSign uitgeschakeld is of indien niet aan de voorwaarden voldaan is, moet u elk aan u toegewezen
ondertekenveld afzonderlijk ondertekenen.

Voorwaarden voor QuickSign

Als er meerdere ondertekenmethoden geselecteerd zijn waaruit u kunt kiezen, dan moet dezelfde ondertekenmethoden
aangeboden worden aan de ondertekenaar bij een document van het pakket. Het is niet mogelijk een pakket te QuickSignen
als de ondertekenaar bij het ene document kan kiezen uit een bepaalde set ondertekenmethoden en bij een ander
document uit een andere set.
De volgende ondertekenmethoden kunt u niet combineren met QuickSigning: manueel + met eID, biometrisch en met
itsme ondertekenen. Als een van deze ondertekenmethoden geselecteerd werd, moet u elk veld in het pakket afzonderlijk
ondertekenen.
Om met eID te ondertekenen, hebt u een transparante eID-kaartlezer nodig, dat wil zeggen zonder pinpad. Als de
ondertekenaar een eID-kaartlezer met pinpad gebruikt, wordt gevraagd elk veld afzonderlijk te ondertekenen.
Als het pakket meerdere juridische verklaringen bevat, dan moet hun inhoud identiek zijn (per ondertekenaar) om
QuickSigning te laten werken.

Ondertekenmethoden



Een van de volgende ondertekenmethoden kan aan u toegewezen zijn. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over
elke ondertekenmethode.

Belangrijk: afhankelijk van de configuratie zijn mogelijk niet alle ondertekenmethoden beschikbaar in uw eSignatures-oplossing.

Manueel ondertekenen

Gebruik de muisaanwijzer om uw handtekening in het bijbehorende veld te plaatsen. Manueel ondertekenen betekent dat
een manuele handtekening nodig is, net als wanneer u met een gewone pen op papier ondertekent.
Als u niet tevreden bent over de handtekening, klikt u op Opnieuw om het nogmaals te proberen.
Klik op Volgende als u klaar bent.

Het document wordt nu ondertekend.
Wanneer asynchroon ondertekenen ondersteund wordt, kunt u nu klikken op Sluiten om de ondertekensessie te sluiten en
door te gaan met uw ander werk.

Ondertekenen met eID

Sluit een ondersteunde kaartlezer aan en plaats uw eID-kaart in de kaartlezer. De applicatie voert nu alle nodige controles
uit.

Belangrijke opmerkingen:

Zorg ervoor dat de Connective Browser Package goed geïnstalleerd is. Als dat niet het geval is, kunt u niet met eID



ondertekenen. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser
Package installeert.

Wanneer u werkt met Internet Explorer, gebruik dan niet de compatibiliteitsweergave. Dit wordt niet ondersteund door de
Connective Browser Package.

Voor QuickSign met eID hebt u een transparante eID-kaartlezer nodig, dat wil zeggen zonder pinpad.

Als u met eID wilt ondertekenen op een iOS- of Android-apparaat, hebt u een rebranded app nodig en moet u de Vasco 875
Bluetooth eID-kaartlezer gebruiken. In een mobiele webbrowser wordt ondertekenen met eID niet ondersteund.

Voer uw pincode in wanneer dat gevraagd wordt. Als u een kaartlezer met pinpad gebruikt, drukt u na het invoeren van de
pincode op OK. Het document wordt nu ondertekend. Dit kan enkele seconden in beslag nemen. Wanneer het document
met succes ondertekend is, verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.

Klik op Beëindigen om het proces te voltooien.

Manueel ondertekenen + ondertekenen met eID

Gebruik de muisaanwijzer om uw handtekening in het bijbehorende veld te plaatsen.

Tip: als u niet tevreden bent over de handtekening, klikt u op Opnieuw om het nogmaals te proberen.

Klik op Volgende wanneer u klaar bent.
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Sluit een ondersteunde kaartlezer aan en plaats uw eID-kaart in de kaartlezer. De applicatie voert nu alle nodige controles
uit.

Belangrijke opmerkingen:

Zorg ervoor dat de Connective Browser Package goed geïnstalleerd is. Als dat niet het geval is, kunt u niet met eID
ondertekenen. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser
Package installeert.

Wanneer u werkt met Internet Explorer, gebruik dan niet de compatibiliteitsweergave. Dit wordt niet ondersteund door de
Connective Browser Package.

Als u met eID wilt ondertekenen op een iOS- of Android-apparaat, hebt u een rebranded app nodig en moet u de Vasco 875
Bluetooth eID-kaartlezer gebruiken. In een mobiele webbrowser wordt ondertekenen met eID niet ondersteund.

Voer uw pincode in wanneer dat gevraagd wordt. Als u een kaartlezer met pinpad gebruikt, drukt u na het invoeren van de
pincode op OK. Het document wordt nu ondertekend. Dit kan enkele seconden in beslag nemen. Wanneer het document
met succes ondertekend is, verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.

Klik op Beëindigen om het proces te voltooien.

Ondertekenen met SMS OTP

Voer de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in.

Belangrijk: wanneer de bevestiging van het telefoonnummer uitgeschakeld is in de configuratie-index, hoeft u uw
telefoonnummer niet te bevestigen. U krijgt dan de code direct per sms toegestuurd.
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Klik op Volgende. Het wachtwoord wordt ge-sms't naar uw telefoon.

Voer de ontvangen code in en klik op Volgende.

Opmerkingen:

Zorg ervoor dat u de juiste code invoert. Het aantal pogingen is standaard beperkt tot 10, maar kan door een beheerder
gewijzigd worden in de configuratie-index.

De sms-code is slechts voor beperkte tijd geldig. De geldigheidsduur bedraagt standaard 5 minuten, maar is wijzigbaar.

Het document wordt nu ondertekend.
Wanneer asynchroon ondertekenen ondersteund wordt, kunt u nu klikken op Sluiten om de ondertekensessie te sluiten en
door te gaan met uw ander werk.



Ondertekenen met Mail OTP

Voer uw volledig e-mailadres in. Tussen haakjes verschijnt een geheugensteun voor het verwachte e-mailadres.

Belangrijk: wanneer de bevestiging van het e-mailadres uitgeschakeld is in de configuratie-index, hoeft u uw e-mailadres
niet te bevestigen. U krijgt dan de code direct per e-mail toegestuurd.

Klik op Volgende. Als u het juiste e-mailadres hebt ingevoerd, wordt een e-mail verzonden naar het ingevoerde e-
mailadres.

Voer in het bevestigingsveld de ontvangen code in.

Opmerkingen:

Zorg ervoor dat u de juiste code invoert. Het aantal pogingen is standaard beperkt tot 10, maar kan door een beheerder
gewijzigd worden in de configuratie-index.

De sms-code is slechts voor beperkte tijd geldig. De geldigheidsduur bedraagt standaard 5 minuten, maar is wijzigbaar.

Klik op Volgende.

Het document wordt nu ondertekend.

Wanneer asynchroon ondertekenen ondersteund wordt, kunt u nu klikken op Sluiten om de ondertekensessie te sluiten en
door te gaan met uw ander werk.



Ondertekenen met een (biometrische) ondertekentablet

Sluit uw ondertekentablet met de met de bijgeleverde USB-kabel aan op uw computer.

Om met een ondertekentablet te ondertekenen, hebt u een biometrische ondertekentablet nodig. Met een ondertekentablet
kunt u de biometrische kenmerken van uw handtekening vastleggen, bijvoorbeeld waar, wanneer en hoe hard de top van
de pen wordt neergedrukt. Deze gegevens worden aan de handtekening toegevoegd, zodat de fabrikant van de
ondertekentablet indien nodig de echtheid van de handtekening kan controleren.

Belangrijk: eSignatures ondersteunt momenteel de volgende biometrische ondertekentablets: Wacom STU-430, Wacom
STU-530 en Wacom STU-540. Zorg ervoor dat de nodige Wacom SDK (Software Developer Kit) op uw computer
geïnstalleerd is: wacom-signature-sdk-x86-3.19.2.msi (32-bits besturingssysteem) of wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi
(64-bits besturingssysteem).

Belangrijk: In verband met de technische instelling van biometrische handtekeningen, moet elk document in een pakket
afzonderlijk ondertekend worden, wat betekent dat QuickSigning niet ondersteund wordt.

Wanneer het apparaat met succes aangesloten is, verschijnt op het scherm "Plaats uw handtekening met behulp van uw
ondertekentablet".

Plaats uw handtekening op de ondertekentablet met behulp van de bijgeleverde digitale pen.

 Tik op Wissen om opnieuw te proberen.

 Tik op Annuleren om de bewerking ongedaan te maken.



Wanneer u klaar bent, tikt u met de digitale pen op OK op het scherm van de ondertekentablet.

Het document wordt nu ondertekend.

Wanneer asynchroon ondertekenen ondersteund wordt, kunt u nu klikken op Sluiten om de ondertekensessie te sluiten en
door te gaan met uw ander werk.

Ondertekenen met iDIN

Met deze ondertekenmethode kunnen gebruikers ondertekenen met hun Nederlandse bankpas. De volgende bankpassen worden
momenteel ondersteund: ABN Amro Bank, ASN Bank, ING Bank, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank.

Ondertekenen met de BeLawyer-kaart

Sluit een ondersteunde kaartlezer aan en plaats uw Belgische advocatenkaart in de kaartlezer. De applicatie voert nu alle
nodige controles uit.

Belangrijk: zorg ervoor dat de Connective Browser Package goed geïnstalleerd is in Windows en Mac OS. Als dat niet het
geval is, kunt u niet ondertekenen.

Wanneer u werkt met Internet Explorer, gebruik dan niet de compatibiliteitsweergave. Dit wordt niet ondersteund door de
Connective Browser Package.



Voer uw pincode in wanneer dat gevraagd wordt.

Als u een kaartlezer met pinpad gebruikt, drukt u na het invoeren van de pincode op OK. Het document wordt nu
ondertekend. Dit kan enkele seconden in beslag nemen. Wanneer het document met succes ondertekend is, verschijnt een
bevestigingsbericht op het scherm.

Klik op Beëindigen om het proces te voltooien.

Ondertekenen met itsme®

Let op:

Om te kunnen ondertekenen met itsme, moet u inschrijven voor een itsme-account en moet de itsme-app op uw mobiele
telefoon geïnstalleerd zijn.
Ondertekenen via itsme wordt momenteel niet ondersteund in macOS Mojave v10.14 gecombineerd met Safari v12.0.
Itsme® kan niet worden gecombineerd met QuickSigning: elk document in een pakket moet afzonderlijk ondertekend
worden.

Zo ondertekent u met itsme:

Voer uw Gsm-nummer, en klik op Verstuur.
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Wanneer u voor het eerst ondertekent met itsme®, wordt u gevraagd een certificaat aan te maken.
Klik op Mijn certificaat aanmaken. Er wordt nu een bericht verzonden naar uw itsme® app.

Open de itsme® app op uw mobiele telefoon en klik op Bevestigen.
Voer vervolgens uw pincode in en klik op OK. Het certificaat wordt nu aangemaakt.
Na aanmaak van het certificaat verschijnt het volgende bericht in eSignatures.



Klik op Doorgaan.
U wordt nu gevraagd terug te keren naar de itsme® app.
Bevestig uw identiteit in de itsme® app.

Uw document wordt nu ondertekend met itsme®.

Ondertekenen met een aangepast ondertekentype

Er kan een aangepaste ondertekenmethode – die gebaseerd is op OpenID Connect – geconfigureerd worden om gebruikers met
een pincode te laten ondertekenen.

De naam en het pictogram van het ondertekentype hangen af van de instellingen die in de configuratie-index geconfigureerd
werden.



Als voorbeeld hebben we de aangepaste ondertekenmethode de naam 'PINCODE' gegeven.

Voer in het venster dat verschijnt de pincode in en klik op Valideren. Als u uw pincode vergeten bent of geen pincode
ontvangen heeft, neemt dan contact op met uw beheerder.

Klik op Ja om te bevestigen.

Uw document wordt nu ondertekend.

Sluit het tabblad van de browser als u klaar bent.



2.5.2 Hoe QuickSign ik een pakket?2.5.2 Hoe QuickSign ik een pakket?

Een pakket wordt op vergelijkbare wijze ondertekend als een document. Meer informatie is te vinden in het gedeelte
Stapsgewijze procedure om een document te ondertekenen.



2.5.3 Hoe onderteken ik in  bulk?2.5.3 Hoe onderteken ik in  bulk?

In bulk ondertekenen wil zeggen dat u meerdere pakketten tegelijk ondertekent in het Ondertekenportaal met één handtekening.

Let op: De configuratie van uw eSignatures-oplossing bepaalt of u in bulk kunt ondertekenen. Als deze functie niet ingeschakeld
werd, kunt u niet in bulk ondertekenen.

BeperkingenBeperkingen
In bulk ondertekenen kunt u alleen combineren met ondertekenen via eID.
Om in bulk te ondertekenen, hebt u een transparante kaartlezer nodig, dat wil zeggen zonder pinpad.
Gebruik de functie om in bulk te ondertekenen niet in documenten of pakketten die juridische verklaringen bevatten. Bij In
bulk ondertekenen worden juridische verklaringen namelijk genegeerd.
In bulk ondertekenen wordt alleen ondersteund als u met de computer inlogt op het ondertekenportaal. In een app of met
een mobiele webbrowser kunt u niet in bulk ondertekenen.
Het is niet mogelijk documenten/pakketten die verschillende pagina's bestrijken op het ondertekenportaal te selecteren en
die in bulk te ondertekenen. De documenten/pakketten die u in bulk wilt ondertekenen moeten op één en dezelfde pagina
in het documentenportaal weergegeven worden.
Let op de beperkingen qua grootte: hier gelden dezelfde beperkingen als voor één pakket, te weten:

De totale grootte van alle pakketten samen mag niet meer bedragen dan 150 MB.
Een pakket kan maximaal 15 documenten bevatten.
De grootte van één document is beperkt tot 30 MB.
De fysieke documentafmetingen zijn beperkt tot 3,99 m bij 3,99 m.
U kunt in totaal 20 over verschillende pakketten verspreide documenten in bulk ondertekenen.

Zolang u deze beperkingen qua grootte naleeft, is het mogelijk pakketten in bulk te ondertekenen. Het is af te raden bestanden te
uploaden die deze grenswaarden overschrijden. Afhankelijk van de internetverbinding kunnen grote documenten het
gebruiksgemak negatief beïnvloeden en het ondertekeningsproces bemoeilijken. Documenten die de opgegeven beperkingen
overschrijden worden niet ondersteund.

Zo ondertekent u in bulk:

Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Ondertekenportaal.
Selecteer de diverse documenten/pakketten die u moet ondertekenen. De selectievakjes van documenten/pakketten die u
niet kunt selecteren – omdat hiervoor een andere ondertekenmethode dan met eID nodig is – zijn niet aanvinkbaar.
Om alle in bulk te ondertekenen documenten/pakketten tegelijk te selecteren, vinkt u het selectievakje naast Naam aan.

Klik op In bulk ondertekenen.
Klik vervolgens op Start in bulk ondertekenen.



Sluit uw kaartlezer aan en plaats uw eID-kaart in de kaartlezer. Volg de instructies op het scherm om het
ondertekeningsproces te voltooien.



2.5.4 Hoe onderteken ik face to face?2.5.4 Hoe onderteken ik face to face?

Face to face ondertekenen wil zeggen dat u in het documentenportaal ondertekent. Dat doet u wanneer u de initiator bent – d.w.z.
de persoon die de documenten uploadt en ter ondertekening verzendt – en wanneer de ondertekenaars in eigen persoon
aanwezig zijn. Op die manier kunnen ondertekenaars hun documenten onmiddellijk ondertekenen in plaats van hun mailbox te
controleren, op hun account in te loggen of de app te openen, en daarna te ondertekenen.

Meer informatie is te vinden in het gedeelte Ondertekenen in het documentenportaal.



2.5.5 Hoe weiger ik een document?2.5.5 Hoe weiger ik een document?

Als ondertekenaar bent u niet verplicht om een document te ondertekenen. Wanneer u niet akkoord gaat met de voorwaarden,
kunt u ervoor kiezen het document te weigeren.

Zo weigert u een document:

Open het document.
Klik op de knop Weigeren links van het document.

Selecteer wanneer dit gevraagd wordt de ondertekenaar die het document wil weigeren en klik op Volgende.

Geef een weigeringsreden op en klik daarna op Weigeren. Denk erom dat de weigeringsreden verplichte invoer is.

Sluit het tabblad van de browser als u klaar bent.

De initiator die het document verzonden heeft ziet nu in het documentenportaal dat het document geweigerd werd en waarom.





2.5.6 Hoe download ik een ondertekend document?2.5.6 Hoe download ik een ondertekend document?

U kunt een document alleen downloaden nadat dit ondertekend werd. Initiators kunnen documenten via het documentenportaal
downloaden. Ondertekenaars kunnen documenten via het ondertekenportaal downloaden.

Downloaden via het documentenportaalDownloaden via het documentenportaal
Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Documentenportaal.
Klik op het menupictogram in de kolom Acties naast het document dat u wilt downloaden.
Klik op de knop Downloaden. Documenten worden gedownload als .pdf bestanden en pakketten als .zip bestanden. U
krijgt de gedownloade bestanden te zien in de linkerbenedenhoek van uw browser, of bovenaan op het scherm.

Klik op het document om dit te openen.

Downloaden via het ondertekenportaalDownloaden via het ondertekenportaal
Log in op uw eSignatures-account.
Klik op het tabblad Ondertekenportaal.
Ga naar het document dat u wilt downloaden en klik op de knop Downloaden. Documenten worden gedownload als .pdf
bestanden en pakketten als .zip bestanden. U krijgt de gedownloade bestanden te zien in de linkerbenedenhoek van uw
browser, of bovenaan op het scherm.



2.6 Contacten en contactgroepen beheren
In het gedeelte Contactenlijst kunt u de contacten en contactgroepen in eSignatures beheren.

Een contact in eSignatures is een persoon die documenten kan ondertekenen en ondertekende documenten kan ontvangen.
Om een contact als ondertekenaar te gebruiken, moet u een ondertekenveld aanmaken op het document en het contact eraan
toevoegen.

Contacten kunnen nu worden gegroepeerd in contactgroepen, die op hun beurt kunnen worden toegevoegd aan een
ondertekenveld, net als één contact. Het verschil is dat elk contact dat tot de contactgroep behoort, het ondertekenveld kan
ondertekenen. Het maakt niet uit welk contact het ondertekent, zolang het maar een lid van de groep is. Wij wijzen u er echter op
dat wanneer een lid eenmaal heeft ondertekend, de anderen dit niet langer kunnen. Zodra een document is ondertekend door een
lid van een contactgroep, worden alle leden op de hoogte gebracht.

Contacten en contactgroepen kunnen nu ook worden gedeeld met alle gebruikers in de eSignatures-omgeving. Op deze manier is
het niet langer nodig om voor elke gebruiker dezelfde contactenlijst aan te maken, zoals in eerdere versies het geval was.

Contacten versus gebruikers

Verwar contacten niet met gebruikers. Dit zijn twee verschillende rollen binnen eSignatures. Een contact is een persoon die een
document kan ondertekenen en ontvangen, zoals eerder uitgelegd. Een gebruiker is een persoon die toegang heeft tot het
eSignatures-webportaal.

Zo opent u het gedeelte Contactenlijst:

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.
Klik op Contactenlijst.



2.6.1 Contacten2.6.1 Contacten

Op het tabblad Contacten ziet u een overzicht van al uw contacten. Dit kunnen de contacten zijn die u zelf heeft aangemaakt, die
u hebt gekoppeld vanuit een cloudaccount of die met u zijn gedeeld door andere gebruikers (afhankelijk van de
systeemconfiguratie).

Persoonlijke contacten

Persoonlijke contacten zijn de contacten die u zelf heeft aangemaakt in eSignatures.

Ze zijn gemarkeerd met een volledig gekleurd pictogram. 

U bent de enige gebruiker die er toegang toe heeft.

Gedeelde contacten

Gedeelde contacten zijn de contacten die u met andere gebruikers heeft gedeeld of die andere gebruikers met u hebben gedeeld.

Ze zijn gemarkeerd met een transparant pictogram. 

Gedeelde contacten kunnen gebruikt door alle eSignatures-gebruikers met de juiste machtigingen.

Cloudcontacten

Cloudcontacten zijn de contacten die u heeft gekoppeld vanuit uw Google- en/of Office 365-account.

Ze zijn gemarkeerd met het Google-pictogram of het Office 365-pictogram.

U bent de enige gebruiker die er toegang toe heeft.

ActiesActies

Op het tabblad Contacten kunt u de onderstaande acties uitvoeren. Of u alle acties kunt uitvoeren is afhankelijk van de
gebruikersrechten die de beheerder aan u heeft toegewezen.

Contacten aanmaken

Contacten delen

Contacten kopiëren

Contacten beheren vanuit cloudaccounts

Contacten filteren en zoeken

Contacten bewerken



Contacten verwijderen

Contacten samenvoegen

Opmerking: Er is geen "Samenvoegen"-knop. U wordt alleen gevraagd om contacten samen te voegen wanneer u een
contact aanmaakt (of bewerkt) van wie het e-mailadres al bestaat in eSignatures.



Hoe maak ik een contact aan?Hoe maak ik een contact aan?
Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.
Klik op Contactenlijst.
Klik op Maken om een nieuw contact toe te voegen.

Voer de volgende gegevens in. De velden met een sterretje (asterisk) zijn verplicht.

E-mail*

Belangrijk: Het e-mailadres moet uniek zijn. Als u een nieuw persoonlijk contact aanmaakt en er bestaat reeds een
ander persoonlijk met hetzelfde e-mailadres, dan wordt u gevraagd om het samen te voegen. Hetzelfde geldt voor
gedeelde contacten. Als u echter een persoonlijk contact aanmaakt van wie het e-mailadres al gebruikt wordt in een
gedeeld contact, of andersom, dan wordt u niet gevraagd om samen te voegen.

Aanspreking

Voornaam*

Achternaam

Belangrijk: Bij gebruik van gemandateerd ondertekenen met iDIN, moet de achternaam ingevoerd worden in een
specifieke indeling. Zie Naamgevingsregels voor gemandateerd ondertekenen met iDIN hieronder.

Geboortedatum

In bepaalde gevallen is de geboortedatum verplicht, namelijk als de instelling MandatedSignerType ingesteld is op
nameandbirthdate in de Configuratie-index voor een van de volgende ondertekentypes eID, BeLawyer, iDIN of itsme
en u wilt dat het contact een van deze ondertekentypes gebruikt. In deze gevallen wordt de identiteit van de
ondertekenaar gecontroleerd op basis van de naam en geboortedatum tijdens het ondertekenen. Zorg er dus voor dat
een contact dezelfde naam heeft als de persoon die vermeld staat op het ondertekencertificaat van zijn/haar Belgische
elektronische identiteitskaart (eID), Belgische advocatenkaart (BeLawyer), iDIN- of itsme-account. Houd er echter
rekening mee dat niet gegarandeerd kan worden dat de persoonsgegevens juist geregistreerd zijn op de Belgische
elektronische identiteitskaart (eID), Belgische advocatenkaart (BeLawyer), iDIN- of itsme-account.

Opmerking: iDIN slaat de voornaam van de gebruikers niet op.

Telefoonnummer Het telefoonnummer is verplicht als u wilt dat het contact kan ondertekenen via sms. Het
landnummer is standaard ingesteld op het nummer dat geconfigureerd is door de beheerder in de Configuratie-index.
Als de beheerder geen landnummer geselecteerd heeft, dan wordt standaard BE (+32) geselecteerd.

Taal

De taal is standaard ingesteld op de voorkeurtaal van de gebruiker die het contact aanmaakt (nl. de taal die
geconfigureerd is in de Profielinstellingen van de gebruiker). Selecteer indien nodig een andere voorkeurtaal. De e-
mails die het contact ontvangt worden opgesteld in de taal die u hier selecteert.



Selecteer om dit contact te delen met andere eSignatures-gebruikers Contact delen.

Alle andere gebruikers met de juiste machtigingen in uw eSignatures-omgeving kunnen dit contact dan bekijken en
gebruiken.

Opmerking: Of deze optie beschikbaar is, is afhankelijk van uw machtigingen.

Klik als u klaar bent op Bevestigen om het contact aan te maken. Het nieuwe contact wordt nu aan de contactenlijst
toegevoegd.

Unieke  ident i f ie rsUnieke  ident i f ie rs

Belangrijk: Unieke identifiers (ID's) mogen enkel gebruikt worden als u Gemandateerde ondertekenaar-validatie op basis van
matchid wilt toepassen op de ondertekenaar.

Als de instelling MandatedSignerType ingesteld is op matchid in de Configuratie-index voor een van de ondertekentypes eID
of BeLawyer en u wilt dat het contact een van deze ondertekentypes gebruikt, dan moet u een unieke identifier toevoegen.

Als u BeLawyer selecteert, voer dan de lawyerID van het contact in en klik op Toevoegen.
Als u eID selecteert, voer dan het rijksregisternummer van het contact in en klik op Toevoegen.

Let op: Er wordt geen opmaakmasker gebruikt, dus let erop dat de unieke identifier-waarde die u invoert correct is.

Tip: Voer de unieke identifier in zonder punten, spaties, streepjes of andere speciale tekens.

Ondersteunde  landen voor onder tekenen met een ge-sms' t  eenmal ig wachtwoord ( SMS OTP)Ondersteunde  landen voor onder tekenen met een ge-sms' t  eenmal ig wachtwoord ( SMS OTP)

De volgende landen worden ondersteund: Afghanistan, Albanië, Algerije, Amerikaanse Maagdeneilanden, Amerikaans-Samoa,
Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua en Barbuda, Argentinië, Armenië, Aruba, Australië, Azerbeidzjan, Bahama's, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Belarus, België, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Brazilië, Britse
Maagdeneilanden, Brits Territorium in de Indische Oceaan, Brunei, Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Canada,
Caymaneilanden, Centraal-Afrikaanse Republiek, Chili, China, Christmaseiland, Cocoseilanden, Colombia, Comoren, Cookeilanden,
Costa Rica, Cuba, Curaçao, Cyprus, Democratische Republiek Congo, Denemarken, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek,



Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Estland, Ethiopië, Faeroëreilanden, Falklandeilanden, Fiji,
Filipijnen, Finland, Frankrijk, Frans-Polynesië, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griekenland, Groenland, Guam,
Guatemala, Guernsey, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongarije, Hongkong, Ierland, IJsland, India, Indonesië,
Iran, Irak, Isle of Man, Israël, Italië, Ivoorkust, Jamaica, Japan, Jemen, Jersey, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kenia,
Kiribati, Koeweit, Kosovo, Kirgizië, Kroatië, Laos, Lesotho, Letland, Libanon, Liberia, Libië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg,
Macau, Macedonië, Madagaskar, Malawi, Maldiven, Maleisië, Mali, Malta, Marokko, Marshalleilanden, Mauritanië, Mauritius,
Mayotte, Mexico, Micronesia, Moldavië, Monaco, Mongolië, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibië, Nauru,
Nederland, Nederlandse Antillen, Nepal, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Noordelijke Marianen,
Noord-Korea, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Oostenrijk, Oost-Timor, Pakistan, Palau, Palestina, Panama,
Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairneilanden, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republiek Congo, Réunion,
Roemenië, Rusland, Rwanda, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint-Martin, Saint-Pierre en Miquelon, Saint Vincent en de
Grenadines, Salomonseilanden, Samoa, San Marino, Sao Tomé en Principe, Saudi-Arabië, Senegal, Servië, Seychellen, Sierra
Leone, Singapore, Sint-Bartholomeus, Sint-Helena, Sint-Maarten, Slovenië, Slowakije, Soedan, Somalië, Spanje, Spitsbergen en Jan
Mayen, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syrië, Taiwan, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tokelau-eilanden, Tonga, Trinidad en
Tobago, Tsjaad, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu,
Vaticaan, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Wallis en Futuna, Westelijke
Sahara, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zuid-Soedan, Zweden, Zwitserland.

Belangrijk: De instellingen in de configuratie-index bepalen of al deze landen beschikbaar zijn in eSignatures.

Naamgevingsrege ls voor gemandatee rd onder tekenen met iD INNaamgevingsrege ls voor gemandatee rd onder tekenen met iD IN

Als gemandateerd ondertekenen op basis van de achternaam en geboortedatum met iDIN gebruikt wordt en de
systeembeheerder heeft het MatchLevel op 100% ingesteld, dan moet de naam van het contact de volgende indeling hebben:

Het moet de wettelijke achternaam van de iDIN-gebruiker zijn, zonder voorvoegsels.
Het mag maximaal 200 tekens zonder cijfers bevatten.
Het mag niet het voorvoegsel van de eerste achternaam bevatten. Voorvoegsels van volgende delen van de achternaam
moeten wel toegevoegd worden.
Als de achternaam uit meerdere delen bestaat die gescheiden worden door een streepje (-), dan mag er voor en achter het
streepje (-) geen spatie staan.
Voorloop- en volgspaties zijn niet toegestaan.

Voorbeelden

Voor de naam ‘Luana van Oranje-Nassau van Amsberg’ moet de waarde ‘Oranje-Nassau van Amsberg’ zijn.
Voor de naam ‘Jacques d’Ancona’ moet de waarde ‘d’Ancona’ zijn.
Voor de naam ‘Jacques d’ Ancona’ moet de waarde ‘Ancona’ zijn.

Tip: Als er problemen zijn met speciale namen en gemandateerd ondertekenen met iDIN, neem dan contact op met de
eSignatures-systeembeheerder om het MatchLevel iets lager in te stellen.



Hoe deel ik contacten?Hoe deel ik contacten?

Sinds eSignatures 5.4 kunt u ervoor kiezen om contacten te delen met alle andere gebruikers die toegang hebben tot het
eSignatures-webportaal. Op deze manier hoeven contacten niet langer door elke gebruiker manueel te worden aangemaakt.

Alle andere webportaalgebruikers met de juiste machtigingen, kunnen de contacten die u heeft gedeeld bekijken en gebruiken.

Let op: Of u gedeelde contacten kunt delen, is afhankelijk van of de beheerder de benodigde machtigingen om te delen aan u
toegewezen heeft.

Zo deelt u contacten:

Klik op het instelpictogram in het hoofdmenu.

Klik op Contactenlijst.

Selecteer de persoonlijke contacten die u wilt delen.

Tip:

Om alleen uw persoonlijke contacten weer te geven, klikt u op de pijl omlaag naast Filteren en selecteert u alleen
Persoonlijke contacten. Zorg ervoor dat Gedeelde contacten en Cloudcontacten niet geselecteerd zijn.

Klik om alle persoonlijke contacten te selecteren op het selectievakje voor de Voornaam en selecteer vervolgens
Persoonlijk.

Klik op Delen.
Als er al een gedeeld contact met hetzelfde e-mailadres bestaat, wordt u gevraagd of u het contact wilt samenvoegen. Zie
Hoe voeg ik contacten samen? voor meer informatie.



Hoe kopieer ik gedeelde contacten naar persoonlijke contacten?Hoe kopieer ik gedeelde contacten naar persoonlijke contacten?

U kunt de met u gedeelde contacten kopiëren naar uw persoonlijke contacten.

Let op: Of u gedeelde contacten kunt kopiëren, is afhankelijk van of de beheerder de benodigde machtigingen om te delen aan u
toegewezen heeft.

Zo kopieert u gedeelde contacten naar uw persoonlijke contacten:

Klik op het instelpictogram in het hoofdmenu.

Klik op Contactenlijst.

Selecteer de gedeelde contacten die u wilt kopiëren.

Tip: Om alleen uw gedeelde contacten weer te geven, klikt u op de pijl omlaag naast Filteren en selecteert u alleen
Gedeelde contacten. Zorg ervoor dat Persoonlijke contacten en Cloudcontacten niet aangevinkt zijn.

Klik om alle gedeelde contacten te selecteren op het selectievakje voor Voornaam en selecteer vervolgens Gedeeld.

Klik op Kopiëren naar persoonlijk.
Als er al een persoonlijk contact met hetzelfde e-mailadres bestaat, wordt u gevraagd of u het contact wilt samenvoegen. Zie
Hoe voeg ik contacten samen? voor meer informatie.



Hoe beheer ik cloudcontacten?Hoe beheer ik cloudcontacten?

U kunt niet alleen manueel contacten aanmaken, maar ook uw contacten in Google Contacts en Office 365 aan eSignatures
koppelen. Wanneer deze accounts zijn gekoppeld, worden uw cloudcontacten weergegeven in de Contactenlijst onder
Contacten en kunt u ze gebruiken als ondertekenaars en ontvangers.

Belangrijk: Deze functie werkt alleen wanneer de Cloud-instellingen ingeschakeld en juist geconfigureerd zijn in de
configuratie-index. Hoe u daarvoor te werk gaat, wordt uitgelegd in Connective - eSignatures 5.4.x -
Configuratiedocumentatie.

Zo beheert u cloudcontacten:

Klik op het instelpictogram in de bovenste werkbalk.
Klik op Contactenlijst.

Klik op Beheer gebruikersaccounts.

Tip: Als de knop Beheer gebruikersaccounts niet weergegeven wordt, wil dit zeggen dat de Cloud-instellingen niet
ingeschakeld zijn in de configuratie-index. Neem contact op met uw beheerder om deze in te schakelen.

Selecteer het account dat u aan eSignatures wilt koppelen:

Aanmelden met Google.
Aanmelden met Office 365.



Aanme lden met GoogleAanme lden met Google

Klik op Aanmelden met Google.
Selecteer het Google-account dat u aan eSignatures wilt koppelen.
Voer uw wachtwoord in en klik op Volgende.
Klik op Toestaan om eSignatures toegang te verlenen tot uw contacten.
Uw Google-contacten zijn nu gekoppeld aan eSignatures.
Selecteer Toon gekoppelde gebruikersaccounts om ze weer te geven.

Aanme lden met Of f i ce  365Aanme lden met Of f i ce  365

Klik op Aanmelden met Office 365.
Selecteer het Microsoft-account dat u aan eSignatures wilt koppelen.
Voer uw login- of aanmeldingsgegevens in en klik op Volgende.
Klik op Toestaan om eSignatures toegang te verlenen tot uw contacten.

Uw Office 365-contacten zijn nu gekoppeld aan eSignatures.

Merk op dat dit alleen de lokale contacten zijn en niet alle bedrijfscontacten.

Selecteer Toon gekoppelde gebruikersaccounts om ze weer te geven.

Een gebruikersaccount loskoppelenEen gebruikersaccount loskoppelen

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van cloudcontacten, koppelt u gewoon het account die u niet meer wilt gebruiken los.

Klik op Beheer gebruikersaccounts.
Klik op Loskoppelen van Google.

Of

Klik op Loskoppelen van Office 365.

Houd ermee rekening dat u gekoppelde accounts niet kunt bewerken of verwijderen in eSignatures.



Hoe kan ik contacten filteren en zoeken?Hoe kan ik contacten filteren en zoeken?

Standaard worden alle types contacten weergegeven op het tabblad Contacten:

Persoonlijke contacten
Gedeelde contacten
Cloudcontacten

Zo filtert u de contacttypes:

Klik op de pijl omlaag naast Filteren.
Selecteer de contacttypes die u wilt weergeven.

Zo zoekt u naar contacten:

Klik op het zoekpictogram.
Voer de naam in van het contact dat u wilt zoeken.
Klik op Zoeken. Wij wijzen u erop dat alleen gezocht wordt naar de contacttypes die u in het filter geselecteerd heeft.



Hoe bewerk ik contacten?Hoe bewerk ik contacten?

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.

Klik op Contactenlijst.

Klik op de knop Bewerken naast het contact dat u wilt bewerken.

Tip: Als de knop Bewerken niet beschikbaar is, dan betekent dit dat het contact een gedeeld contact is en dat u niet de
juiste machtigingen heeft om het te bewerken. U kunt nog steeds de gegevens van het contact bekijken door op de knop
Bekijken te klikken.

Neem voor het verkrijgen van machtigingen voor het bewerken van gedeelde contacten contact op met uw beheerder.

Bewerk de gegevens van het contact. Wij wijzen u erop dat in het scherm Bewerken de optie Contacten delen niet
beschikbaar is. Klik om een contact te delen op de knop Delen.

Let op: Wees voorzichtig bij het wijzigen van het e-mailadres van een contact. Documenten die al zijn verzonden, worden niet
met terugwerkende kracht bijgewerkt. Ze worden dus niet automatisch naar het bijgewerkte e-mailadres gestuurd. Ook zullen
eventuele herinneringen die over bestaande documenten worden verstuurd, nog steeds op het vorige e-mailadres aankomen.

Klik op Bevestigen om de wijzigingen op te slaan.



Hoe verwijder ik contacten?Hoe verwijder ik contacten?

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.

Klik op Contactenlijst.

Klik op de knop Verwijderen naast het contact dat u wilt verwijderen. Wij wijzen u erop dat het selecteren van meerdere
contacten en deze tegelijk verwijderen momenteel niet wordt ondersteund.

Let op: Als u een gedeeld contact verwijdert, dan is het niet langer beschikbaar voor de andere gebruikers van uw
eSignatures-omgeving.

Tip: Als de knop Verwijderen niet beschikbaar is, dan betekent dit dat u niet de juiste machtigingen heeft om het gedeelde
contact te verwijderen. Neem contact op met uw systeembeheerder.

Klik op Bevestigen om te verwijderen.



Hoe voeg ik contacten samen?Hoe voeg ik contacten samen?

Aangezien het e-mailadres van een contact uniek moet zijn in eSignatures, wordt u gevraagd om contacten samen te voegen
wanneer u een contact aanmaakt, bewerkt, kopieert of deelt van wie het e-mailadres al bestaat.

De enige situatie waarin een e-mailadres twee keer kan voorkomen in eSignatures, is wanneer u een persoonlijk contact heeft dat
een bepaald e-mailadres gebruikt en een gedeeld contact dat hetzelfde e-mailadres gebruikt. Als u dus een persoonlijk contact
aanmaakt / bewerkt / deelt / kopieert van wie het e-mailadres al wordt gebruikt in een gedeeld contact, of vice versa, wordt u niet
gevraagd om samen te voegen.

Zo voegt u contacten samen:

Bij het kopiëren of delen van meerdere contacten wordt u gevraagd welke contacten samengevoegd moeten worden.

Als u geen contacten wilt samenvoegen, klik dan op Alles overslaan.

Als u een specifiek contact wilt overslaan, klik dan op de knop Overslaan ernaast.

Contacten die u overslaat worden niet samengevoegd en blijven gedeelde of persoonlijke contacten, afhankelijk van hun
oorspronkelijke type.

Selecteer het contact dat u wilt samenvoegen en klik op Samenvoegen.

Eventuele gegevens die niet overeenkomen tussen de contacten worden weergegeven.

Selecteer de gegevens die u wilt samenvoegen en klik op de bijbehorende pijl. Wij wijzen u erop dat er geen Ongedaan
maken-knop is. Als u eenmaal op een pijl heeft geklikt, dan is de enige manier om de samengevoegde inhoud te bewerken
het manueel opnieuw te typen of te klikken op Annuleren en het samenvoegproces opnieuw te starten. Wij wijzen u er ook
op dat de linkerkolom niet bewerkbaar is.
Als u geen gegevensvelden wilt samenvoegen en de oorspronkelijke gegevens wilt behouden, klik dan op Bevestigen
zonder wijzigingen aan te brengen.

Contacten verwijderen

Deze stap is alleen van toepassing bij het delen of kopiëren van één of meer contacten: Wanneer uw contacten met succes zijn
samengevoegd, wordt u gevraagd of u het originele exemplaar van het contact wilt verwijderen.

Klik op de gewenste optie.





2.6.3 Contactgroepen2.6.3 Contactgroepen

Op het tabblad Contactgroepen ziet u een overzicht van al uw contactgroepen. Dit kunnen de contactgroepen zijn die u zelf hebt
aangemaakt of die met u werden gedeeld door andere gebruikers (afhankelijk van de systeemconfiguratie).

Een contactgroep kan op dezelfde manier als één contact worden toegevoegd als ondertekenaar en ontvanger. Het verschil is dat
elk lid van de contactgroep namens de hele groep kan ondertekenen. Wij wijzen u er echter op dat wanneer een lid eenmaal heeft
ondertekend, de anderen dit niet langer kunnen.

Persoonlijke contactgroepen

Persoonlijke contactgroepen zijn de groepen die u zelf heeft aangemaakt in eSignatures.

Ze zijn gemarkeerd met een volledig gekleurd pictogram. 

U bent de enige gebruiker die er toegang toe heeft.

Gedeelde contactgroepen

Gedeelde contactgroepen zijn de groepen die u heeft gedeeld met andere gebruikers en die andere gebruikers met u hebben
gedeeld.

Ze zijn gemarkeerd met een transparant pictogram. 

Gedeelde contactgroepen kunnen worden gebruikt door alle eSignatures-gebruikers met de juiste machtigingen.

ActiesActies

Contactgroepen aanmaken

Contactgroepen delen

Wij wijzen u erop dat er geen "Delen"-knop is. Het delen van een contactgroep gebeurt tijdens het aanmaken ervan door de
optie Contactgroep delen te selecteren.

Contactgroepen filteren en zoeken

Contactgroepen bewerken

Contactgroepen verwijderen



Hoe maak ik een contactgroep aan?Hoe maak ik een contactgroep aan?

Naast het aanmaken van contacten kunt u nu ook contactgroepen aanmaken. Elk contact dat lid is van de groep mag
ondertekenen voor de hele groep.

Let op: Zodra een lid van de contactgroep ondertekend heeft, kunnen de anderen dit niet langer.

Zo maakt u een nieuwe contactgroep aan:

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.
Klik op Contactenlijst.
Klik op het tabblad Contactgroepen.
Klik op Maken.

Voer een naam in voor de contactgroep.

Belangrijk: De naam moet uniek zijn.

Om deze contactgroep te delen met andere eSignatures-gebruikers, selecteert u Contactgroep delen. Alle andere
gebruikers met de juiste machtigingen in uw eSignatures-omgeving kunnen deze contactgroep dan bekijken en gebruiken.

Opmerking: Of deze optie beschikbaar is, is afhankelijk van uw machtigingen.

Klik in het veld Naam zoeken of e-mailadres toevoegen om de beschikbare contacten weer te geven.

Opmerking: Als u de optie om te delen geselecteerd heeft, worden alleen gedeelde contacten weergegeven.

Selecteer een contact in de lijst om deze toe te voegen aan de contactgroep.

Tip: Indien er geen contacten beschikbaar zijn, kunt u deze aanmaken door op de knop Nieuw contact aanmaken te
klikken.

De geselecteerde contacten staan nu vermeld onder Opgenomen in de contactgroep.
Klik op Bevestigen.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.4/CreateNewContacts.html


Hoe deel ik contactgroepen?Hoe deel ik contactgroepen?

Het delen van een contactgroep gebeurt tijdens het aanmaken ervan.

Zie Contactgroepen aanmaken voor meer informatie.



Hoe kan ik contactgroepen filteren of zoeken?Hoe kan ik contactgroepen filteren of zoeken?

Standaard worden de twee types contactgroepen weergegeven op het tabblad Contactgroepen:

Persoonlijke contactgroepen
Gedeelde contactgroepen

Zo filtert u de contactgroeptypes:

Klik op de pijl omlaag naast Filteren.
Selecteer de contactgroeptypes die u wilt weergeven. Opmerking: Als de optie Gedeelde contactgroepen niet wordt
weergegeven, dan betekent dit dat u niet de machtigingen heeft om gedeelde contactgroepen te gebruiken. Neem contact
op met uw beheerder.

Zo zoekt u naar contactgroepen:

Klik op het zoekpictogram.
Voer de naam in van het contact dat u wilt zoeken.
Klik op Zoeken. Wij wijzen u erop dat alleen gezocht wordt naar de contactgroeptypes die u in het filter geselecteerd heeft.



Hoe bewerk ik contactgroepen?Hoe bewerk ik contactgroepen?

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.

Klik op Contactenlijst.

Klik op het tabblad Contactgroepen.

Klik op de knop Bewerken naast de contactgroep die u wilt bewerken.

Tip: Als de knop Bewerken niet beschikbaar is, dan betekent dit dat de contactgroep een gedeelde groep is en dat u niet de
juiste machtigingen heeft om deze te bewerken.

Klik om extra contacten aan de groep toe te voegen in het veld Naam zoeken of e-mailadres toevoegen en selecteer de
contacten die u wilt toevoegen. Als er geen contacten worden weergegeven, betekent dit dat al uw contacten aan de groep
zijn toegevoegd. Klik op Nieuw contact aanmaken om nieuwe aan te maken. Wij wijzen u erop dat u de contacten zelf
hier niet kunt bewerken. Dit dient te gebeuren op het tabblad Contact.
Klik om een contact uit de lijst met contacten te verwijderen op de knop Verwijderen naast het gewenste contact. Wij
wijzen u erop dat het selecteren van meerdere contacten en deze tegelijk verwijderen momenteel niet wordt ondersteund.

Klik op Bevestigen om de wijzigingen op te slaan.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.4/CreateNewContacts.html


Hoe verwijder ik een contactgroepen?Hoe verwijder ik een contactgroepen?

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.

Klik op Contactenlijst.

Klik op het tabblad Contactgroepen.

Klik op de knop Verwijderen naast de contactgroep die u wilt verwijderen. Wij wijzen u erop dat het selecteren van
meerdere contactgroepen en deze tegelijk verwijderen momenteel niet wordt ondersteund.

Let op: Als u een gedeelde contactgroep verwijdert, dan is deze niet langer beschikbaar voor de andere gebruikers van uw
eSignatures-omgeving.

Tip: Als de knop Verwijderen niet beschikbaar is, dan betekent dit dat u niet de juiste machtigingen heeft om de gedeelde
groep te verwijderen. Neem contact op met uw systeembeheerder.

Klik op Bevestigen om te verwijderen.



2.7 Gebruikersbeheer
In het gedeelte Gebruikersbeheer kunt u de gebruikers die toegang hebben tot het eSignatures-webportaal aanmaken,
bewerken en verwijderen. U configureert ook welke machtigingen ze hebben binnen eSignatures. Wij wijzen u er echter op dat de
machtigingen niet op gebruikersniveau worden geconfigureerd, maar op gebruikersgroepsniveau. Op deze manier hoeft u niet
voor elke gebruiker afzonderlijk de machtigingen te bepalen, maar alleen op groepsniveau, wat veel tijd bespaart.

Gebruikers versus contacten

Verwar gebruikers niet met contacten. Dit zijn twee verschillende rollen binnen eSignatures. Een gebruiker is een persoon die
toegang heeft tot het eSignatures-webportaal. Een contact is de persoon die u toevoegt aan een ondertekenveld en die
documenten kan ondertekenen en ontvangen.

Zo opent u het gedeelte Gebruikersbeheer:

Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.
Klik op Gebruikersbeheer.

Tip: Als de knop Gebruikersbeheer niet wordt weergegeven, dan betekent dit dat u niet de juiste machtigingen voor toegang
heeft. Neem contact op met uw beheerder om toegang te krijgen.

ActiesActies

Hier kunt u de volgende acties uitvoeren:

Gebruikers aanmaken, bewerken en verwijderen.
Gebruikersgroepen aanmaken, bewerken en verwijderen.
Documentgroepen aanmaken, bewerken en verwijderen.
Templategroepen aanmaken, bewerken en verwijderen.



2.7.1 Gebruikers2.7.1 Gebruikers

Op het tabblad Gebruikers ziet u een overzicht van alle gebruikers in uw eSignatures-omgeving, inclusief de gebruikers die zich
via het registratieformulier hebben geregistreerd. Als u over de juiste machtigingen beschikt, kunt u gebruikers aanmaken,
bewerken en verwijderen.

Als u nieuwe gebruikers aanmaakt, dan worden deze toegevoegd aan de Standaardgebruikersgroep. Om er zeker van te zijn
dat een nieuwe gebruiker de benodigde machtigingen heeft, moet u deze daarna verplaatsen naar de juiste gebruikersgroep.

Een n ieuwe gebruiker aanmakenEen n ieuwe gebruiker aanmaken
Klik onder Gebruikersbeheer op het tabblad Gebruikers.
Klik op Nieuwe gebruiker maken.

Voer de persoonlijke gegevens van de nieuwe gebruiker in: Voornaam, Achternaam, E-mail en Bedrijf (facultatief).

Selecteer Gedeeld contact maken van gebruiker (indien beschikbaar) om van deze gebruiker een gedeeld contact te
maken.

Alle andere gebruikers kunnen dit contact dan als ondertekenaar en ontvanger aan hun documenten toevoegen, mits ze de
juiste machtigingen hebben om dit te doen.

Selecteer de voorkeurtaal van de gebruiker.

De taal is standaard ingesteld op de taal die geconfigureerd is door de beheerder in de Configuratie-index.

Opmerking: Alle nieuwe contacten die deze gebruiker aanmaakt gebruiken dezelfde voorkeurtaal als die die u hier
selecteert. U kunt de voorkeurtaal echter wel nog overschrijven op contactniveau.

Klik op Bevestigen.

De nieuwe gebruiker wordt aan de gebruikerslijst toegevoegd, maar zijn status is ingesteld op Inactief.

Belangrijk: Wijzig status nog niet in Actief; dit kan de registratieprocedure verstoren. Om zijn account te activeren, moet de
gebruiker de link aanklikken die hem automatisch per e-mail toegestuurd werd en moet hij het registratieprocedure
voltooien. Zodra de registratie voltooid is, kan de gebruiker naar keuze een eigen wachtwoord invoeren, waarna zijn status
op Actief ingesteld wordt.

Een nieuwe gebruiker wordt standaard toegevoegd aan de Standaardgebruikersgroep. In het gedeelte
Gebruikersgroepen wordt uitgelegd hoe u deze aan een andere gebruikersgroep toevoegt.

Een gebruiker bewerkenEen gebruiker bewerken
Klik op de knop Bewerken naast de gebruiker die u wilt bewerken.
Bewerk de persoonlijke gegevens.
Schakel de optie Geef of verbied toegang tot de applicatie uit als u de gebruiker tijdelijk geen toegang tot eSignatures
wilt verlenen.



Klik op Bevestigen om uw wijzigingen op te slaan.

Een gebruiker verwijderenEen gebruiker verwijderen
Klik op Verwijderen naast de gebruiker die u wilt verwijderen.
Klik op Bevestigen om uw wijzigingen op te slaan.



2.7.2 Gebruikersgroepen2.7.2 Gebruikersgroepen

Op het tabblad Gebruikersgroepen ziet u een overzicht van alle beschikbare gebruikersgroepen in uw eSignatures-omgeving.
Als u over de benodigde machtigingen beschikt, kunt u gebruikersgroepen aanmaken, bewerken en verwijderen.

Zoals vermeld in de inleiding van Gebruikersbeheer, worden de machtigingen geconfigureerd op gebruikersgroepsniveau. Dit
betekent dat elke gebruiker die tot dezelfde groep behoort dezelfde machtigingen heeft. In eSignatures hebben gebruikers geen
individuele machtigingen.

Belangrijk:

Wijzig nooit de nooit de namen van de standaardgebruikersgroepen Beheerder en Standaardgebruikersgroep.

Let op wanneer u de machtigingen van standaardgebruikersgroepen wijzigt, want nieuwe gebruikers worden automatisch
aan de standaardgebruikersgroep toegevoegd en nemen alle bijbehorende machtigingen over. Zo is het bijvoorbeeld af te
raden beheerdersrechten aan de standaardgebruikersgroep toe te wijzen.

Als u speciale instellingen op een gebruikersgroep wilt toepassen, verdient het aanbeveling een nieuwe gebruikersgroep
aan te maken.

Een n ieuwe gebruikersgroep aanmakenEen n ieuwe gebruikersgroep aanmaken
Klik onder Gebruikersbeheer op het tabblad Gebruikersgroepen.
Klik op Nieuwe gebruikersgroep(en) maken.

Geef de gebruikersgroep een naam en klik op Bevestigen. De nieuwe gebruikersgroep wordt toegevoegd aan de lijst
Gebruikersgroepen.

Belangrijk: De nieuw aangemaakte gebruikersgroep kan nu nog niet gebruikt worden. Een nieuw aangemaakte
gebruikersgroep bevat geen gebruikers en alle machtigingen zijn uitgeschakeld. Volg om een nieuw aangemaakte
gebruikersgroep te configureren de instructies in Een gebruikersgroep bewerken hieronder.

Een gebruikersgroep bewerkenEen gebruikersgroep bewerken
Klik op de knop Bewerken naast gebruikersgroep die u wilt bewerken. U kunt de volgende instellingen configureren:

Algemeen: welke acties mogen de gebruikers van deze groep uitvoeren?
Gebruikers: welke gebruikers maken deel uit van deze gebruikersgroep?
Documentgroepen: tot welke documentgroepen hebben de gebruikers van deze gebruikersgroep toegang?
Templategroepen: tot welke templategroepen hebben de gebruikers van deze gebruikersgroep toegang?

AlgemeenAlgemeen

Op het tabblad Algemeen bepaalt u welke machtigingen de gebruikers van de huidige gebruikersgroep moeten hebben.

Schakel de gewenste machtigingen in. Wanneer een machtiging ingeschakeld is, staat de knop op I in plaats van op 0.

Klik op Opslaan als u klaar bent.



Tip: Voor meer informatie over de machtigingen om te delen, zie het betreffende onderwerp.

Gebruike rsGebruike rs

Op het tabblad Gebruikers bepaalt u welke gebruikers in de gebruikersgroep opgenomen moeten worden.

De gebruikers die niet tot de groep behoren staan in de linkerkolom. In de rechterkolom staan de gebruikers die wel tot de
groep behoren.
Klik op het plusteken naast een gebruiker om die aan de gebruikersgroep toe te voegen.
Om een gebruiker te verwijderen, klikt u op de X in de rechterkolom.

De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

DocumentgroepenDocumentgroepen

Op het tabblad Documentgroepen bepaalt u welke acties de gebruikers van de huidige gebruikersgroep in welke
documentgroep kunnen uitvoeren. De gebruikers van een nieuwe gebruikersgroep hebben standaard geen enkele machtiging.

De beschikbare documentgroepen staan vermeld in de kolom Documentgroepen links.



Selecteer de gewenste documentgroep.
Selecteer de gewenste machtigingen aan de rechterkant:

Document(en) uploaden
Document(en) ondertekenen
Document(en) downloaden
Bestaande documenten verwijderen
Bekijken

Klik op Opslaan.

Let op: Als u geen machtigingen selecteert voor een bepaalde documentgroep, dan kunnen de gebruikers van de huidige groep
de documentgroep niet gebruiken.

De instellingen die u hier configureert worden ook automatisch opgeslagen in de instellingen van de Documentgroepen (op het
bijbehorende tabblad).

Wij wijzen u erop dat u een documentgroep op dit tabblad niet kunt toevoegen of verwijderen. Dat dient één niveau hoger te
gebeuren. Zie 2.7.3 Documentgroepen voor meer informatie.

TemplategroepenTemplategroepen

Op het tabblad Templategroepen bepaalt u welke acties de gebruikers van de huidige gebruikersgroep in welke templategroep
kunnen uitvoeren. De gebruikers van een nieuwe gebruikersgroep hebben standaard geen enkele machtiging.

De beschikbare templategroepen staan in de kolom Templates links.

Selecteer de gewenste templategroep.
Selecteer de gewenste machtigingen aan de rechterkant:

Nieuwe templates aanmaken
Bestaande templates bekijken
Bestaande templates bijwerken
Bestaande templates verwijderen

Klik op Opslaan.



De instellingen die u hier configureert worden ook automatisch opgeslagen in de instellingen van de Templategroepen (op het
bijbehorende tabblad).

Wij wijzen u erop dat u een templategroep op dit tabblad niet kunt toevoegen of verwijderen. Dat dient één niveau hoger te
gebeuren. Zie 2.7.4 Templategroepen voor meer informatie.

Een gebruikersgroep verwijderenEen gebruikersgroep verwijderen
Om een gebruikersgroep te verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen die ernaast staat.



Toewijzen van machtigingen voor het delen van contactenToewijzen van machtigingen voor het delen van contacten

Voordat gebruikers in staat zijn om gedeelde contacten en contactgroepen te bekijken, aan te maken, te bewerken of te
verwijderen, moet de eSignatures-beheerder aan hen de nodige machtigingen toewijzen.

Net als alle andere machtigingen worden de machtigingen voor het delen van contacten beheerd op gebruikersgroep-niveau.
De onderstaande instructies verwijzen naar contacten, maar kunnen ook worden gebruikt voor contactgroepen.

Om aan een gebruikersgroep machtigingen voor het delen van contacten toe te wijzen:

Log in op uw eSignatures-account als beheerder.
Klik op het instelpictogram  in de bovenste werkbalk.
Klik op Gebruikersbeheer.
Klik op het tabblad Gebruikersgroepen en klik op Bewerken naast de gewenste gebruikersgroep. U kunt ook een nieuwe
gebruikersgroep aanmaken en op Bewerken klikken.
Klik op het tabblad Algemeen.
Zorg ervoor dat de machtiging Toegang tot het Documentenportaal is ingeschakeld. Alle machtigingen voor het delen
zijn afhankelijk van deze machtiging.

Bepaal nu welke rechten voor delen de gebruikersgroep moet hebben:

Als de gebruikersgroep gedeelde contacten alleen mag bekijken, maar deze niet mag bewerken of nieuwe mag
verwijderen, selecteer dan Gedeelde contacten bekijken.
Als de gebruikersgroep in staat zou moeten zijn om nieuwe contacten aan te maken, selecteer dan Nieuwe gedeelde
contacten aanmaken. De bijbehorende machtigingen voor het bekijken, bewerken en verwijderen worden
automatisch ingeschakeld, maar elke machtiging kan indien nodig apart worden uitgeschakeld.

Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.

Zorg er nu voor dat de gebruikersgroep alle gebruikers bevat die machtigingen om te delen moeten hebben:

Klik op het tabblad Gebruikers.

De gebruikers met machtigingen om te delen moeten in de rechterkolom worden geplaatst.

Klik hiervoor op het plusteken naast een gebruiker om deze aan de gebruikersgroep toe te voegen.





2.7.3 Documentgroepen2.7.3 Documentgroepen

Op het tabblad Documentgroepen ziet u een overzicht van alle beschikbare documentgroepen in uw eSignatures-omgeving.

Een documentgroep bevat documenten. Via documentgroepen kunt u documenten delen met verschillende gebruikers. Als
meerdere gebruikers toegang hebben tot dezelfde documentgroep (anders dan Mijn documenten) kunnen ze de documenten die
andere gebruikers hebben geüpload bekijken en/of bewerken (afhankelijk van de machtigingen).

Per documentgroep kunt u nu ook meerdere Thema's selecteren om uit te kiezen bij het uploaden van een pakket. Een thema is
een verzameling van brandinginstellingen die de look en feel van eSignatures bepalen. Zo kunnen pakketten die met een bepaald
thema worden geüpload een ander uiterlijk krijgen.

Belangrijk:

Wijzig nooit de naam van de standaarddocumentgroep Mijn documenten.

Let op wanneer u de instellingen van de standaarddocumentgroep wijzigt, want nieuwe gebruikers krijgen automatisch
toegang tot deze documentgroep.

Als u speciale instellingen op een documentgroep wilt toepassen, wordt aangeraden een nieuwe documentgroep aan te
maken.

Een n ieuwe documentgroep aanmakenEen n ieuwe documentgroep aanmaken
Klik onder Gebruikersbeheer op het tabblad Documentgroepen.
Klik op Nieuwe documentgroep maken.

Geef de documentgroep een naam en klik op Bevestigen. De nieuwe documentgroep wordt toegevoegd aan de lijst
Documentgroepen.

Belangrijk: De nieuw aangemaakte documentgroep kan nu nog niet gebruikt worden. U moet eerst de juiste machtigingen
toewijzen aan de gebruikersgroepen die toegang moeten hebben tot de documentgroep. Volg om een nieuw aangemaakte
documentgroep te configureren de instructies in Een documentgroep bewerken hieronder.

Een documentgroep bewerkenEen documentgroep bewerken
Klik op de knop Bewerken naast documentgroep die u wilt bewerken.



De diverse gebruikersgroepen die in het systeem aangemaakt zijn worden uitgelijst in de linkerkolom.

Selecteer de gewenste gebruikersgroep in de kolom Gebruikersgroepen.

Schakel de machtigingen in die de gebruikersgroep moet hebben in de documentgroep. Bij een nieuw aangemaakte
gebruikersgroep zijn alle machtigingen standaard uitgeschakeld.

Klik op Opslaan als u klaar bent.

De instellingen die u hier configureert worden ook automatisch opgeslagen in de Documentgroepen van de geselecteerde
Gebruikersgroep.

Een documentgroep verwijderenEen documentgroep verwijderen
Om een documentgroep te verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen die ernaast staat.

Opmerking: u kunt een documentgroep alleen verwijderen als die geen documenten bevat.



2.7.4 Templategroepen2.7.4 Templategroepen

Wij wijzen u erop dat de Templatesfunctie afgeschaft is en niet meer ontwikkeld wordt in toekomstige versies.

Belangrijk:

Gebruik nooit de standaardgebruikersgroepen (Beheerders of Standaardgebruikersgroep) als templategroep.

Een n ieuwe templategroep aanmakenEen n ieuwe templategroep aanmaken
Klik onder Gebruikersbeheer op het tabblad Templategroepen.
Klik op Nieuwe templategroep maken.

Geef de templategroep een naam en klik op Bevestigen. De nieuwe templategroep wordt toegevoegd aan de lijst
Templategroepen.

Belangrijk: De nieuw aangemaakte templategroep kan nu nog niet gebruikt worden. U moet eerst de juiste machtigingen
toewijzen aan de gebruikersgroepen die toegang moeten hebben tot de templategroep. Volg hiervoor de instructies in Een
templategroep bewerken hieronder.

Een templategroep bewerkenEen templategroep bewerken
Klik op de knop Bewerken naast templategroep die u wilt bewerken.
De diverse templategroepen die in het systeem aangemaakt zijn worden uitgelijst in de linkerkolom.

Selecteer de gewenste gebruikersgroep in de kolom Gebruikersgroep.
Schakel de machtigingen in die de gebruikersgroep moet hebben in de templategroep. Bij een nieuw aangemaakte
templategroep zijn alle machtigingen standaard uitgeschakeld.
Klik op Opslaan als u klaar bent.

De instellingen die u hier configureert worden ook automatisch opgeslagen in de Templategroepen van de geselecteerde



Gebruikersgroep.

Een templategroep verwijderenEen templategroep verwijderen
Om een templategroep te verwijderen, klikt u op de verwijderknop die ernaast staat.

Opmerking: u kunt templategroepen alleen verwijderen wanneer die leeg zijn.



2.8 Templates maken
Wij wijzen u erop dat de Templatesfunctie niet meer ontwikkeld wordt in toekomstige versies.

Op te merken valt dat de term "template" hier niet op te vatten is in de gebruikelijke betekenis van het woord. In Connective-
terminologie is template te verstaan als een ondertekeningsworkflow waarin u voor elk document afzonderlijk naar wens alle
instellingen configureert in het documentenportaal. Wanneer u een template gebruikt om een ondertekeningsworkflow op te
zetten, worden dezelfde configuratie-instellingen toegepast op alle documenten die via de API naar deze template verzonden
worden. Daarom is het bijzonder handig templates aan te maken voor documenten die vaak en door dezelfde personen
ondertekend moeten worden. Het werken met templates levert nog een ander voordeel op, namelijk dat u bij het verzenden van
meerdere documenten niet al deze configuratie-instellingen in een API-aanroep moet opnemen.

Tip: meer informatie over hoe u via de API documenten in een template uploadt is te vinden in Connective - eSignatures 5.4.x -
API v3 Technische documentatie.

Als u in uw eSignatures-oplossing het tabblad Templateportaal niet te zien krijgt, betekent dat u geen toegang daartoe hebt.
Neem contact op met uw systeembeheerder om toegang te krijgen.

Houd er ook rekening mee dat u alleen via een webbrowser op een computer toegang kunt krijgen tot het templateportaal. Dit
portaal is niet toegankelijk via de Connective app, noch via een webbrowser op een mobiel apparaat.



2.8.1 Hoe maak ik een template aan?2.8.1 Hoe maak ik een template aan?

Tip: als u het tabblad Templateportaal niet te zien krijgt, betekent dat u geen toegang daartoe hebt. Neem contact op met uw
systeembeheerder.

Log in op uw eSignatures-account.

Klik op het tabblad Templateportaal.

Denk erom dat u alleen via een computer toegang kunt krijgen tot het Templateportaal en niet via de Connective app of
een mobiel apparaat.

Klik op Template maken.

Voer een betekenisvolle Templatenaam in.

Voer een Callback URL in (facultatief).

Dit is de URL die een andere applicatie aanroept telkens wanneer de documentstatus verandert (bv. iemand heeft een veld
ondertekend of heeft het document geweigerd). Callback URL's worden doorgaans gebruikt door klanten die geen gebruik
willen maken van de standaardberichten die Connective per e-mail verzendt, maar die hun eigen applicatie willen toepassen
om aangepaste e-mails te verzenden. Als u in dit veld geen Callback URL invoert, wordt geen callback uitgevoerd.

Belangrijk: vanaf eSignatures 5 zijn Callback URL's eenmalige URL's, wat wil zeggen dat ze slechts één keer bruikbaar zijn
en daarna verlopen. Daarom moet aan de applicaties van klanten gemeld worden wanneer een eenmalige Callback URL
verlopen is.

Belangrijk: Voor prestatie- en schaalbaarheidsdoeleinden is een Callback-time-out geïntroduceerd die ingesteld is op 100
seconden. Zo wordt, als de applicatie niet reageert op eSignatures’ callback, een time-out geforceerd en wordt de rest van
de workflow voltooid als ware het verwachte 200 OK-bricht ontvangen. Als eSignatures voor onbepaalde tijd zou moeten
wachten op een antwoord om het pakket te voltooien, dan zou dit ten koste van de prestaties gaan.

Daarom is het ten zeerste aanbevolen dat de callbackservice van de klant zo ontwikkeld wordt dat deze zo snel mogelijk zijn
antwoord verzendt. Alle overige acties door de callbackservice mogen niet afhankelijk zijn van het verzenden van het
antwoord maar moeten asynchroon functioneren.

Voer een Redirect URL in (facultatief).

Dit is de URL waarnaar de applicatie omgeleid moet worden nadat het document ondertekend of geweigerd werd. Als geen
URL opgegeven wordt, moet de ondertekenaar het huidige tabblad in zijn webbrowser manueel sluiten.

De Redirect URL die u hier opgeeft is de algemene omleidings-URL op applicatieniveau. U kunt ook een omleidings-URL
op gebruikersniveau opgeven. In dit geval heeft de gebruikersspecifieke omleidings-URL altijd voorrang op de algemene
omleidings-URL.



Belangrijk: vanaf eSignatures 5 zijn omleidings-URL's eenmalige URL's, wat wil zeggen dat ze slechts één keer bruikbaar
zijn en daarna verlopen. Wanneer eindgebruikers te maken krijgen met een verlopen link, kunnen ze een nieuwe link
aanvragen.

Om een tag aan de template toe te voegen (facultatief), klikt u in het veld Tag toevoegen en voert u de inhoud van de tag
in.

Met tags kunt u naar templates in de API zoeken.

Na het configureren van de algemene instellingen moet u ondertekenaars toevoegen.

Ondertekenaar(s)  toevoegenOndertekenaar(s)  toevoegen

Klik in het veld Naam zoeken of e-mailadres toevoegen.

Als er bekende contacten in uw systeem bestaan, worden die uitgelijst. U kunt een individuele gebruiker of een
gebruikersgroep selecteren.

Belangrijk: gebruik nooit de standaardgebruikersgroepen Beheerders en Standaardgebruikersgroep.

Opmerking: als u een volledige gebruikersgroep selecteert, kunnen de ondertekenaars alleen met eID ondertekenen.
Anders is het niet mogelijk precies te bepalen wie het document ondertekend heeft.

Zijn er geen bekende contacten of wilt u een nieuw contact aanmaken en als ondertekenaar toevoegen, dan klikt u op
Toevoegen en maakt u een nieuw contact aan.

Houd ermee rekening dat u hier geen nieuwe gebruikersgroepen kunt toevoegen. Gebruikersgroepen worden alleen
aangemaakt in het onderdeel Gebruikersbeheer.

De geselecteerde gebruiker of gebruikersgroep wordt aan de template toegevoegd. U kunt nu de instellingen van de
ondertekenaar configureren. Hoe u dat doet, wordt hieronder uitgelegd.

Voer de bovenstaande stappen opnieuw uit om extra ondertekenaars toe te voegen.



De instellingen van de ondertekenaar configurerenDe instellingen van de ondertekenaar configureren

Klik op Voeg een ondertekentype toe om op te geven welke ondertekenmethoden de ondertekenaar mag gebruiken. De
configuratie van uw systeem bepaalt welke ondertekenmethoden beschikbaar zijn. Meer informatie is te vinden in het
gedeelte Welke ondertekenmethoden zijn beschikbaar?

Belangrijk: wanneer u een volledige gebruikersgroep geselecteerd hebt, is eID de enige beschikbare ondertekenmethode.
Anders is het niet mogelijk precies te bepalen wie het document ondertekend heeft.

Voer in het ondertekenveld de Naam tekstmarkering in (verplicht). Dit is de code van de tekstmarkering die in de API
aangemaakt werd voor het te ondertekenen document. Een tekstmarkering bevat een unieke naam en de lengte en hoogte
van het veld: #SIG01_H_W# (waarin "H" staat voor de hoogte en "W" voor de breedte). Bv. #SIG01_100_200#. In dit geval
wordt de markering vervangen door een veld van 100 pixels hoog en 200 pixels breed. Meer informatie over markeringen
is te vinden in Connective - eSignatures 5.3.x - API v3 Technische documentatie.

Voor elke gebruikersgroep die u toegevoegd hebt, kunt u een individuele Redirect URL invoeren. Deze individuele
omleidings-URL heeft voorrang op de algemene omleidings-URL. Wanneer de ondertekenaar een document ondertekend
of geweigerd heeft, wordt hij omgeleid naar de URL die u hier opgeeft.

Belangrijk: vanaf eSignatures 5 zijn omleidings-URL's eenmalige URL's, wat wil zeggen dat ze slechts één keer bruikbaar
zijn en daarna verlopen. Wanneer eindgebruikers te maken krijgen met een verlopen link, kunnen ze een nieuwe link
aanvragen.

Als u de ondertekenaar een kennisgeving per e-mail wilt toesturen wanneer een document klaar is voor ondertekening,
selecteert u de optie Stuur e-mail.

De ondertekenaars rangschikkenDe ondertekenaars rangschikken
Hier geeft u op of ondertekenaars parallel ondertekenen dan wel opeenvolgend ondertekenen.
Wanneer u Parallel ondertekenen kiest, kunnen ondertekenaars in een willekeurige volgorde ondertekenen.
Kiest u Opeenvolgend ondertekenen, dan bepaalt u zelf in welke volgorde de ondertekenaars moeten ondertekenen.
Sleep de ondertekenaars naar de gewenste positie. De positie van de ondertekenaar wordt aangegeven door een
volgnummer.

Ontvangers toevoegenOntvangers toevoegen

Het toevoegen van een ontvanger is facultatief. Een ontvanger is de persoon die een downloadlink naar de volledig ondertekende
documenten moet ontvangen. Een ontvanger ondertekent geen documenten.

Klik in het veld Naam zoeken of e-mailadres toevoegen.
Als er bekende contacten in uw systeem bestaan, worden die uitgelijst.



Om een nieuw contact toe te voegen, klikt u op Toevoegen.
Vul de verplichte invoervelden voor het contact in (gemarkeerd door een sterretje of asterisk).
Klik op Bevestigen als u klaar bent.

Als u klaar bent met het configureren van de template, klikt u op Bevestigen. De template krijgt nu een unieke code toegewezen.
Deze code moet u in de API-aanroep gebruiken om documenten naar deze template te verzenden. Hoe u daarna te werk gaat,
wordt uitgelegd in Connective - eSignatures 5.3.x - API v3 Technische documentatie.



2.8.2 Hoe bewerk ik een template?2.8.2 Hoe bewerk ik een template?

Log in op uw account.

Klik op het tabblad Templateportaal.

Denk erom dat u alleen via een computer toegang kunt krijgen tot het Templateportaal en niet via de app of op een
mobiel apparaat.

Ga naar de template die u wilt bewerken en klik op de knop Bewerken.

Klik op Wijzigingen opslaan als u klaar bent.



2.8.3 Hoe dupliceer ik een template?2.8.3 Hoe dupliceer ik een template?

Log in op uw account.

Klik op het tabblad Templateportaal.

Denk erom dat u alleen via een computer toegang kunt krijgen tot het Templateportaal en niet via de Connective app of
een mobiel apparaat.

Ga naar de template die u wilt dupliceren en klik op de knop Dupliceren.

Klik op Bevestigen. Het gedupliceerde item wordt met dezelfde naam en met het achtervoegsel (suffix) _(n) toegevoegd
aan de lijst van templates.

Nu kunt u de template bewerken door de instellingen te wijzigen.



2.8.4 Hoe verwijder ik een template?2.8.4 Hoe verwijder ik een template?

Log in op uw account.

Klik op het tabblad Templateportaal.

Denk erom dat u alleen via een computer toegang kunt krijgen tot het Templateportaal en niet via de app of op een
mobiel apparaat.

Ga naar de template die u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen.

Klik op Bevestigen.



2.9 Veelgestelde vragen (FAQ's) over het webportaal
Hier beantwoorden wij vragen die gebruikers van het webportaal over eSignatures kunnen hebben. De vragen worden waar
mogelijk gebundeld volgens onderwerp.



Ik kan n iet meer in loggen op mijn accountIk kan n iet meer in loggen op mijn account

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U hebt geprobeerd een actie uit te voeren waarvoor u niet
de nodige gebruikersrechten hebt, of toegang te krijgen tot
een onderdeel van het webportaal waarvoor u geen
toegangsrechten hebt.

Wanneer u een actie probeert uit te voeren waarvoor u niet de nodige
gebruikersrechten hebt, of toegang probeert te krijgen tot een onderdeel
waarvoor u geen toegangsrechten hebt, wordt u uitgelogd en kunt u niet
opnieuw inloggen.

Om dit probleem op te lossen, moet u de cookies van eSignatures uit uw
webbrowser verwijderen. Daarna kunt u opnieuw inloggen.

Tip: als u niet precies weet welke cookies u moet verwijderen, wist u alle
cookies van uw webbrowser.



2.9.1 Documenten uploaden2.9.1 Documenten uploaden

Welke bestandstypes kan ik uploaden?

Wat is de maximale grootte voor documenten die ik upload?

Waarom worden PDF-portfolio's niet ondersteund?

Welke uitvoerbestanden kan ik genereren?



Welke bestandstypes kan ik uploaden?Welke bestandstypes kan ik uploaden?

eSignatures ondersteunt de volgende bestandsformaten:

Microsoft Word-bestanden (met de extensie .doc of .docx).
Gewone tekstbestanden (met de extensie .txt).
PDF(Portable Document Format)-documenten (met de extensie .pdf). Dit kan een gewoon PDF-document zijn of een
document in het formaat PDF/A-1 of PDF/A-2.

Een beheerder kan de bovengenoemde bestandsformaten uitschakelen in de configuratie-index.

De bestanden die u uploadt worden altijd in PDF-documenten geconverteerd als uitvoer.



Wat is de maximale grootte voor documenten die ik upload?Wat is de maximale grootte voor documenten die ik upload?

Wat de documentgrootte betreft, zijn de volgende beperkingen van toepassing:

Een pakket met meerdere documenten mag niet groter zijn dan 150 MB.
Een pakket kan maximaal 15 documenten bevatten.
De grootte van één document is beperkt tot 30 MB.
De fysieke documentafmetingen zijn beperkt tot 3,99 m bij 3,99 m.

Het is af te raden bestanden te uploaden die deze grenswaarden overschrijden. Afhankelijk van de internetverbinding kunnen
grote documenten het gebruiksgemak negatief beïnvloeden en het ondertekeningsproces bemoeilijken. Documenten die de
opgegeven beperkingen overschrijden worden niet ondersteund.



Waarom worden PDF-portfolio's n iet ondersteund?Waarom worden PDF-portfolio's n iet ondersteund?

Hoewel het technisch mogelijk is om een PDF-portfolio te uploaden, wordt het rechtsgeldig ondertekenen ervan niet
ondersteund.

Dit komt omdat een PDF-portfolio een breed scala aan bestandstypen kan bevatten die niet door eSignatures worden
ondersteund. Een PDF-portfolio kan bijvoorbeeld e-mailberichten, spreadsheets, CAD-tekeningen, PowerPoint-presentaties
enzovoort bevatten. Als gevolg hiervan kan een ondertekenaar alleen het PDF-voorblad bekijken en ondertekenen en niet de
eigenlijke bestanden in de portfolio, waardoor de hele portfolio ongeldig wordt.



Welke u itvoerbestanden kan ik genereren?Welke u itvoerbestanden kan ik genereren?

eSignatures kan de volgende uitvoerbestanden genereren:

PDF
PDF/A-1
PDF/A-2

PDF is de standaard PDF(Portable Document Format)-indeling.

PDF/A-1 is een standaardformaat voor archivering op lange termijn en de beperkte versie van Adobe PDF versie 1.4.

PDF/A-2 is eveneens een standaardformaat voor archivering op lange termijn en de beperkte versie van Adobe PDF versie 1.7.

Beide PDF/A-formaten zijn vrij van kenmerken die ongeschikt zijn voor archivering op lange termijn.

Belangrijk: wanneer u itsme® als ondertekentype gebruikt, moet u PDF/A-1 of PDF/A-2 als uitvoertype gebruiken.

Een beheerder kan de bovengenoemde bestandsformaten uitschakelen in de configuratie-index.



2.9.3 Documenten ondertekenen2.9.3 Documenten ondertekenen

Welke ondertekenmethoden zijn beschikbaar?

Hoe QuickSign ik een pakket?

Waarom moet ik kaartlezersoftware installeren?

Hoe installeer ik de kaartlezersoftware?

Welke smartcardlezers worden ondersteund?

Welke biometrische ondertekentablets worden ondersteund?

Welke besturingssystemen worden ondersteund?

Welke webbrowsers worden ondersteund?

Hoe werkt asynchroon ondertekenen?



Welke ondertekenmethoden zijn  beschikbaar?Welke ondertekenmethoden zijn  beschikbaar?

De volgende ondertekenmethoden worden ondersteund in eSignatures. Houd ermee rekening dat afhankelijk van de configuratie
mogelijk niet alle ondertekenmethoden beschikbaar zijn in uw eSignatures-oplossing.

Tips:

Als de ondertekenmethode die wilt gebruiken niet beschikbaar is, neemt u contact op met uw beheerder om die in de
configuratie-index in te schakelen.
Als een gewenste ondertekenmethode niet geselecteerd kan worden, ontbreken er bepaalde elementen in de
contactgegevens en/of in de configuratie. Zie Waarom kan ik een bepaalde ondertekenmethode niet selecteren?

Manueel

Manueel ondertekenen betekent dat een manuele handtekening nodig is, net zoals u met een gewone pen een handtekening op
papier plaatst. De ondertekenaars moeten hun handtekening op het scherm plaatsen door middel van een muis of touchpad, of
met hun vingers op een touchscreen.

eID

Selecteer eID als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van hun Belgische elektronische identiteitskaart (eID).

Hiervoor is een third-party kaartlezer nodig. Meer informatie is te vinden in het gedeelte Welke smartcardlezers worden
ondersteund?.

Opmerking: wanneer u voor het eerst eID als ondertekenmethode gebruikt, moet u de Connective Browser Package
installeren. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package
installeert.

Manueel + eID

Deze ondertekenmethode is een combinatie van manueel en via eID ondertekenen. Gebruikers moeten hun handtekening
manueel plaatsen en daarna hun eID invoeren.

Hiervoor is een third-party kaartlezer nodig. Meer informatie is te vinden in het gedeelte Welke smartcardlezers worden
ondersteund?.

Opmerking: wanneer u voor het eerst eID als ondertekenmethode gebruikt, moet u de Connective Browser Package
installeren. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package
installeert.

SMS OTP

Selecteer SMS OTP als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van een sms-code. In dit geval moeten ze de laatste
vier cijfers van hun telefoonnummer invoeren. Ze ontvangen dan per sms een eenmalig wachtwoord (OTP – One-Time
Password).

Opmerking: om deze ondertekenmethode te kunnen gebruiken, moet u het telefoonnummer van de ondertekenaars kennen.

E-mail OTP

Selecteer E-mail OTP als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van een eenmalig wachtwoord dat ze per e-mail
toegestuurd krijgen. In dit geval moeten ze hun e-mailadres opgeven. Ze ontvangen dan per e-mail een eenmalig wachtwoord
(OTP – One-Time Password).

iDIN

Met deze ondertekenmethode kunnen ondertekenaars hun Nederlandse bankpas gebruiken om te ondertekenen.

De volgende bankpassen worden momenteel ondersteund: ABN Amro Bank, ASN Bank, ING Bank, Rabobank, RegioBank, SNS
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Bank, Triodos Bank.

Biometrisch

Selecteer Biometrisch als u wilt dat ondertekenaars met een van de volgende apparaten ondertekenen:

Een biometrische ondertekentablet.
Een digitale pen Bamboo Fineline Stylus (alleen op iPad).

Met een ondertekentablet en de digitale pen Bamboo Fineline Stylus kan de gebruiker de biometrische kenmerken van een
handtekening vastleggen, bijvoorbeeld waar, wanneer en hoe hard de top van de pen wordt neergedrukt. Deze gegevens worden
aan de handtekening toegevoegd, zodat de fabrikant van de ondertekentablet indien nodig de echtheid van de handtekening kan
controleren.

Belangrijk:

eSignatures ondersteunt momenteel de volgende biometrische ondertekentablets: Wacom STU-430, Wacom STU-530 en Wacom
STU-540. Zorg ervoor dat de nodige Wacom SDK (Software Developer Kit) op de computer van de ondertekenaar geïnstalleerd is:
wacom-signature-sdk-x86-3.19.2.msi (32-bits besturingssysteem) of wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (64-bits
besturingssysteem).

eSignatures ondersteunt momenteel de digitale pen Wacom Bamboo Fineline Stylus (CS-600), maar alleen op iPad.

In verband met de technische instelling van biometrische handtekeningen, moet elk document in een pakker afzonderlijk
ondertekend worden.

BeLawyer

Selecteer BeLawyer als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van hun Belgische elektronische advocatenkaart.

Hiervoor is een third-party kaartlezer nodig. Meer informatie is te vinden in het gedeelte Welke smartcardlezers worden
ondersteund?.

Opmerking: wanneer u voor het eerst BeLawyer als ondertekenmethode gebruikt, moet u de Connective Browser Package
installeren. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package
installeert.

itsme®

Selecteer itsme® als u wilt dat ondertekenaars ondertekenen met behulp van hun itsme® app.

itsme® is uw digitale ID om veilig in te loggen, uw identificatiegegevens te delen of met uw mobiel apparaat te ondertekenen.

Eerste vereiste:

De ondertekenaar moet een geldig itsme-account hebben en de itsme-app moet op zijn mobiel apparaat geïnstalleerd zijn
om te kunnen ondertekenen.

Belangrijke opmerkingen:

Wanneer u itsme® gebruikt, moet het uitvoerformaat van uw documenten (die u geselecteerd hebt in Stap 1: documenten
uploaden) gelijk zijn aan PDF/A-1 of PDF/A-2. De beheerder dient ervoor te zorgen dat deze uitvoerformaten beschikbaar
zijn in de eSignatures-oplossing van de gebruiker. De gebruiker dient het juiste uitvoerformaat te selecteren. Connective
controleert niet of het juiste uitvoerformaat geselecteerd werd voor gebruik met itsme®.
Wanneer u met itsme® ondertekent in pakketten, moet elk document in het pakket afzonderlijk ondertekend worden.
Voor ondertekenen via itsme is altijd een ondertekenbeleid nodig. Het standaardondertekenbeleid is opgesteld door het
consortium Belgian Mobile ID en geconfigureerd door Connective in de Configuratie-index. Als u het ondertekenen via
itsme wilt combineren met een juridische verklaring, dan moet de instelling CombineLegalNoticeAndSigningPolicy
ingeschakeld zijn in de Configuratie-index.
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Aangepast

Er kan een aangepaste ondertekenmethode – die gebaseerd is op OpenID Connect – geconfigureerd worden om gebruikers met
een pincode te laten ondertekenen.

De naam en het pictogram van het ondertekentype hangen af van de instellingen die in de configuratie-index geconfigureerd
werden.



Waarom kan ik een bepaalde ondertekenmethode n iet selecteren?Waarom kan ik een bepaalde ondertekenmethode n iet selecteren?

Het kan voorkomen dat een van de ondertekenmethoden die u wilt selecteren grijs gemaakt is. Dit betekent dat bepaalde
elementen ontbreken in de configuratie.

ONDERTEKENMETHODE OORZAAK OPLOSSING

SMS OPT is grijs
gemaakt. Bij de gegevens van het contact ontbreekt het telefoonnummer.

Bewerk de gegevens van het contact en
voeg het telefoonnummer toe in een
geldige indeling.

eID of Manueel 
+ eID is grijs
gemaakt.

De instelling MandatedSignerType is ingesteld op
nameandbirthdate in de configuratie-index en bij de gegevens van
het contact ontbreekt de geboortedatum.

Bewerk de gegevens van het contact en
voeg de geboortedatum toe in een
geldige indeling.

De instelling MandatedSignerType is ingesteld op matchid in de
configuratie-index en bij de gegevens van het contact ontbreekt het
rijksregisternummer.

Bewerk de gegevens van het contact en
voeg het rijksregisternummer toe.

iDIN is grijs gemaakt.

De instelling MandatedSignerType is ingesteld op matchid in de
configuratie-index en bij de gegevens van het contact ontbreekt het
BIN-nummer.
De iDIN-instellingen zijn niet correct geconfigureerd of zijn onvolledig
in de configuratie-index.

Bewerk de gegevens van het contact en
voeg het BIN-nummer toe.
Neem contact op met uw
systeembeheerder of raadpleeg de
Configuratiedocumentatie.

BeLawyer is grijs
gemaakt.

De instelling MandatedSignerType is ingesteld op matchid in de
configuratie-index en bij de gegevens van het contact ontbreekt de
lawyerID.

Bewerk de gegevens van het contact en
voeg de lawyerID toe.

itsme is grijs gemaakt.
De instelling MandatedSignerType is ingesteld op
nameandbirthdate in de configuratie-index en bij de gegevens van
het contact ontbreekt de geboortedatum.

Bewerk de gegevens van het contact en
voeg de geboortedatum toe in een
geldige indeling.

De itsme-instellingen zijn niet correct geconfigureerd of zijn onvolledig
in de configuratie-index.

Neem contact op met uw
systeembeheerder of raadpleeg de
Configuratiedocumentatie.



2.5.2 Hoe QuickSign ik een pakket?2.5.2 Hoe QuickSign ik een pakket?

Een pakket wordt op vergelijkbare wijze ondertekend als een document. Meer informatie is te vinden in het gedeelte
Stapsgewijze procedure om een document te ondertekenen.



Waarom moet ik kaart lezersoftware installeren?Waarom moet ik kaart lezersoftware installeren?

U hebt kaartlezersoftware nodig op Windows en Mac OS om gebruik te maken van ondertekenmethoden waarvoor extra
hardware vereist is:

ondertekenen met eID: hiervoor hebt u een eID-kaartlezer nodig
ondertekenen met BeLawyer: hiervoor hebt u een transparante kaartlezer nodig
biometrisch ondertekenen: hiervoor hebt u een biometrische ondertekentablet nodig

In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package installeert.

Als u op een iOS- of Android-apparaat wilt gebruikmaken van een ondertekenmethode waarvoor extra hardware vereist is, hebt u
een mobiele app nodig. Neem contact op met uw beheerder om te weten te komen of een app voor uw bedrijf beschikbaar is. De
Connective demo-app in de App Store en Google Play kunt u alleen gebruiken in de standaarddemo-omgeving van eSignatures.
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Hoe installeer ik de kaart lezersoftware?Hoe installeer ik de kaart lezersoftware?

In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package installeert.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/BrowserPackage2.0.6/ConnectiveBrowserPackage.html


Welke smartcardlezers worden ondersteund?Welke smartcardlezers worden ondersteund?
Windows en Mac OSWindows en Mac OS

eSignatures ondersteunt smartcardlezers van de volgende merken op Windows en Mac OS:

TYPE KAARTLEZER ONDERTEKENEN VIA EID ONDERTEKEN VIA BELAWYER

Vasco Digipass 875 V V

Vasco Digipass 870 V V

Vasco Digipass 920 V X

ACS ACR38 V V

ACS AGP8202 V V

Gemalto CT1100 V V

Transparante lezers (zonder pinpad) van deze merken moeten normaal gezien ook ondersteund worden mits de juiste
stuurprogramma's daarvoor op de computer van de gebruiker geïnstalleerd zijn.

Android en iOSAndroid en iOS

Om via eID te ondertekenen in een rebranded Connective app, hebt u de volgende smartcardlezer nodig:

TYPE KAARTLEZER ONDERTEKENEN VIA EID

Vasco Digipass 875 V



Welke biometrische ondertekentablets worden ondersteund?Welke biometrische ondertekentablets worden ondersteund?

De volgende ondertekentablets worden momenteel ondersteund:

Wacom STU-540
Wacom STU-530
Wacom STU-430

Zorg ervoor dat de nodige Wacom SDK (Software Developer Kit) op uw computer geïnstalleerd is: wacom-signature-sdk-x86-
3.19.2.msi (32-bits besturingssysteem) of wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (64-bits besturingssysteem).

Opmerking: de digitale pen Wacom Bamboo Fineline wordt ook als biometrische ondertekenmethode ondersteund, maar alleen
op iPad.



Welke besturingssystemen worden ondersteund?Welke besturingssystemen worden ondersteund?

De volgende besturingssystemen worden ondersteund:

Microsof t  WindowsMicrosof t  Windows

Microsoft Windows 10 (64-bits)
Microsoft Windows 8,1 (64-bits)
Microsoft Windows 7 (64-bits)

Mac OS

macOS Catalina
macOS Mojave
macOS High Sierra
macOS Sierra

Android

Android 10.0
Pie 9.0
Oreo 8.0-8.1
Nougat 7.0-7.1.2
Marshmallow 6.0-6.0.1

iOS

iOS 13
iOS 12
iOS 11
iOS 10
iOS 9

Andere besturingssystemen worden officieel niet ondersteund.

Opmerking: Ondertekenen via itsme wordt momenteel niet ondersteund in macOS Mojave v10.14 gecombineerd met Safari
v12.0.



Welke webbrowsers worden ondersteund?Welke webbrowsers worden ondersteund?

De volgende webbrowsers worden ondersteund:

Windows

Microsoft Edge n-2

Internet Explorer 11

Eerdere versies van Internet Explorer worden niet ondersteund.

Opmerking: gebruik de compatibiliteitsweergave niet wanneer u een ondertekenmethode gebruikt waarvoor de
Connective Browser Package nodig is. Dit wordt niet ondersteund door de Connective Browser Package.

Google Chrome n-2

Mozilla Firefox n-2

Mac OS

Safari n-2
Google Chrome n-2
Mozilla Firefox n-2

Android

Google Chrome n-2

iOS

Safari n-2

Andere webbrowsers of browserversies worden officieel niet ondersteund.

Let op! Niet alle ondertekenmethoden worden ondersteund in een mobiele webbrowser. Alle ondertekenmethoden waarvoor
extra hardware nodig is, worden alleen in de app ondersteund.

Opmerking: Ondertekenen via itsme wordt momenteel niet ondersteund in macOS Mojave v10.14 gecombineerd met Safari
v12.0.



Hoe werkt asynchroon ondertekenen?Hoe werkt asynchroon ondertekenen?

Met asynchroon ondertekenen kunt u de ondertekensessie sluiten en het ondertekeningsproces op de achtergrond laten
uitvoeren. Op die manier kunt u doorwerken terwijl de documenten ondertekend worden. Dit is met name handig wanneer u
grote documenten ondertekent die veel tijd in beslag nemen.

Asynchroon ondertekenen is beschikbaar voor de volgende ondertekentypes: manueel, SMS OTP, Mail OTP, iDIN, pincode (via
OpenID Connect) en Biometrisch.

Open de documenten die u moet ondertekenen.
Lees het volledige document door en schuif omlaag naar de laatste pagina.
Wanneer u omlaag schuift naar de laatste pagina, wordt het selectievakje Ik verklaar dat ik de bovenstaande
documenten, de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid heb gelezen en hiermee akkoord ga actief.
Vink dit selectievakje aan en klik vervolgens op Begin met ondertekenen. Opmerking: Dit selectievakje kan verschillen
op basis van de configuratie van uw omgeving. De beheerder heeft de keuze om de Gebruiksvoorwaarden, het
Privacybeleid en het Cookiebeleid afzonderlijk in of uit te schakelen.
Doorloop (indien nodig) alle stappen waarin u als gebruiker een actie moet uitvoeren, bijvoorbeeld een juridische verklaring
invoeren, een handtekeningbeleid aanvaarden enz.
De ondertekenmodal wordt nu geopend. Plaats uw handtekening en klik daarna op Volgende. Houd ermee rekening dat de
wijze waarop u uw handtekening plaatst afhangt van het voor u geselecteerde ondertekentype.

U kunt klikken op Sluiten om de ondertekensessie te beëindigen en het ondertekeningsproces op de achtergrond voort te
zetten. De documentstatus wordt nu ingesteld op In behandeling. Opmerking: de status In behandeling is alleen
zichtbaar in het Ondertekenportaal, niet in het documentenportaal.

Let op! Wanneer documenten via de API van eSignatures verzonden worden en er is een omleidings-URL (RedirectUrl) voor de
ondertekenaar geconfigureerd, moet de ondertekenaar toch wachten tot het ondertekenen voltooid is. Per slot van rekening is
een omleidings-URL bedoeld om de ondertekenaar na het ondertekenen naar een andere URL om te leiden. Daarom is de knop
Sluiten niet beschikbaar. De ondertekenaar krijgt een melding dat hij omgeleid wordt.



Na het beëindigen van het ondertekeningsproces verandert de status in Ondertekend.

Opmerking: als asynchroon ondertekenen om welke reden ook niet lukt, krijgt het document de status Mislukt. In dit geval
moeten eindgebruikers de initiator (afzender van het document) op te hoogte brengen, zodat die contact kan opnemen met de
systeembeheerder om na te gaan wat er is misgegaan.

API-gebruikers kunnen ook de aanroep Resubmit poison queue uitvoeren om de mislukte documenten opnieuw te verzenden
en nogmaals te proberen ze te ondertekenen. In dit geval moet de eindgebruiker de documenten niet opnieuw ondertekenen.
Aangezien ze al hun handtekening geplaatst hebben, probeert het systeem het ondertekeningsproces opnieuw uit te voeren.



2.9.4 Documenten bewerken2.9.4 Documenten bewerken

Hoe bewerk ik een document dat ik moet ondertekenen?Hoe bewerk ik een document dat ik moet ondertekenen?

Een te ondertekenen document is niet bewerkbaar. Als u het document bewerkt, zou dat het volledige concept van veilig digitaal
ondertekenen ondermijnen. U kunt een document inhoudelijk niet wijzigen of manipuleren zonder afbreuk te doen aan de
geldigheid van de digitale handtekening.

Als het document dat u ontvangen hebt niet de juiste gegevens bevat, neemt u het best contact op met de initiator om hem te
vragen u het juiste document toe te sturen.

Zo neemt u contact op met de initiator:

Open het document dat u ter ondertekening ontvangen hebt.
Klik op Weigeren.
Geef een weigeringsreden op. De initiator wordt op de hoogte gebracht van die reden.



2.9.6 Sessies2.9.6 Sessies

Welke sessies worden in eSignatures gebruikt?Welke sessies worden in eSignatures gebruikt?

In eSignatures beschikt u over de volgende sessies:

LoginsessieLoginsessie

Beschrijving

De loginsessie begint zodra de gebruiker inlogt op het webportaal.

Deze sessie eindigt wanneer de gebruiker uitlogt, of wanneer de tijdslimiet voor inactiviteit (SessionTimeout) bereikt is.

Configuratie

De in minuten uitgedrukte tijdslimiet voor inactiviteit (SessionTimeout) kunt u configureren in de configuratie-index onder
Environment Settings.

De standaardwaarde is 60 minuten. Houd ermee rekening dat u de applicatie opnieuw moet opstarten om deze instelling toe te
passen.

Belangrijk: gehoste klanten kunnen de instellingen van de configuratie-index niet zelf wijzigen, maar moeten daartoe contact
opnemen met Connective.

WYSIWYS-sessieWYSIWYS-sessie

Beschrijving

De WYSIWYS(What You See Is What You Sign)-sessie word gestart zodra een gebruiker:

De URL aanklikt om een document/pakket te openen.
Een document in het webportaal opent.

De WYSIWYS-sessie eindigt wanneer de gebruiker het document op de juiste manier afsluit.

Configuratie

Er is geen specifieke configuratie voor de WYSISYS-sessie. Wanneer de gebruiker het document echter in het webportaal opent
en geen actie uitvoert gedurende de tijdslimiet voor inactiviteit die ingesteld is onder SessionTimeout, wordt hij automatisch
uitgelogd zodat de WYSIWYS-sessie ook beëindigd wordt.

Onder tekensessieOnder tekensessie

Beschrijving

De ondertekensessie begint zodra de gebruiker klikt op Begin met ondertekenen en de (hieronder weergegeven)
ondertekenmodal geopend wordt.



De ondertekensessie eindigt wanneer:

Het document ondertekend werd.
De gebruiker op Annuleren drukt.
De tijdslimiet LockTimeOutInMinutes bereikt is.

Opmerking 1: als de ondertekenmodal niet goed afgesloten wordt, blijft het document vergrendeld tot de tijdslimiet
LockTimeOutInMinutes bereikt is. Wanneer u een nieuwe ondertekenings-URL aanvraagt, wordt het document pas ontgrendeld
nadat de tijdslimiet LockTimeOutInMinutes bereikt is.

Opmerking 2: ondertekenmethoden waarvoor derden ingeschakeld worden, zoals ondertekenen via iDIN en OpenID Connect,
kunnen ook onderworpen zijn aan tijdsbeperkingen. Deze tijdsbeperkingen zijn niet gekend en bijgevolg niet configureerbaar in
eSignatures.

Configuratie

De in minuten uitgedrukte tijdslimiet voor inactiviteit (LockTimeOutInMinutes) kunt u configureren in de configuratie-index
onder Environment Settings.

Belangrijk: aanbevolen wordt deze waarde op 15 minuten te laten staan. Als u ervoor kiest deze waarde te wijzigen, mag u die
nooit op minder dan 5 minuten instellen. Doet u dat toch, dan kunnen problemen bij het ondertekenen ontstaan, met name voor
grote documenten.

Ge ldighe idssessie  van sms-codeGe ldighe idssessie  van sms-code

Beschrijving

Ook de geldigheidsduur van een sms-code kan als sessie beschouwd worden en is een subniveau van een ondertekensessie. Deze
wordt bepaald door de parameter CodeTimeOut.

Configuratie

De parameter CodeTimeOut kunt u configureren in de configuratie-index onder Signing Option Settings > SMS Signing
Options.

Ge ldighe idssessie  van Mai l  OTP-codeGe ldighe idssessie  van Mai l  OTP-code

Beschrijving

Ook de geldigheidsduur van een Mail OTP-code kan als sessie beschouwd worden en is een subniveau van een ondertekensessie.
Deze wordt bepaald door de parameter CodeTimeOut.



Configuratie

De parameter CodeTimeOut kunt u configureren in de configuratie-index onder Signing Option Settings > Mail Signing
Options.

Eenmal ige  URL-sessieEenmal ige  URL-sessie

Beschrijving

eSignatures gebruikt eenmalige URL's. Ook een eenmalige URL kan als sessie beschouwd worden. Zodra een gebruiker zijn
eenmalige URL aangeklikt heeft, verloopt deze.

Ook de aanvraag van een nieuwe eenmalige URL kan als nieuwe sessie beschouwd worden.



2.10 Probleemoplossing voor het webportaal
Hier vindt u meer uitleg over problemen die gebruikers van het webportaal met eSignatures kunnen ondervinden. De problemen
worden waar mogelijk gebundeld volgens onderwerp.



2.10.1 Mijn account2.10.1 Mijn account

Ik heb geen toegang tot mijn account

Ik kan niet meer inloggen op mijn account



Ik heb geen toegang tot mijn accountIk heb geen toegang tot mijn account

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Geen internetverbinding. Controleer uw internetverbinding. 
U hebt een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot uw eSignatures-account.

Mogelijk gebruikt u niet het juiste
wachtwoord.

Klik op Wachtwoord vergeten? en volg de aanwijzingen op het scherm om uw wachtwoord
opnieuw in te stellen.

Als geen van deze stappen werkt en u nog steeds geen toegang tot uw account hebt, neemt u het best contact op met uw
systeembeheerder.



Ik kan n iet meer in loggen op mijn accountIk kan n iet meer in loggen op mijn account

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U hebt geprobeerd een actie uit te voeren waarvoor u niet
de nodige gebruikersrechten hebt, of toegang te krijgen tot
een onderdeel van het webportaal waarvoor u geen
toegangsrechten hebt.

Wanneer u een actie probeert uit te voeren waarvoor u niet de nodige
gebruikersrechten hebt, of toegang probeert te krijgen tot een onderdeel
waarvoor u geen toegangsrechten hebt, wordt u uitgelogd en kunt u niet
opnieuw inloggen.

Om dit probleem op te lossen, moet u de cookies van eSignatures uit uw
webbrowser verwijderen. Daarna kunt u opnieuw inloggen.

Tip: als u niet precies weet welke cookies u moet verwijderen, wist u alle
cookies van uw webbrowser.



2.10.2 Mijn documenten2.10.2 Mijn documenten

Ik heb geen toegang tot mijn documentIk heb geen toegang tot mijn document

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Geen internetverbinding.
U hebt een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot eSignatures. 
Zorg dat u verbonden bent met het internet voordat u opnieuw probeert toegang te krijgen
tot uw document.

Het document dat u probeert te raadplegen
werd herroepen door de initiator.

In dit geval moet u een e-mail ontvangen hebben met de melding dat het document
herroepen werd. 
Er is slechts één manier om opnieuw toegang te krijgen tot een herroepen document,
namelijk contact opnemen met de initiator en hem vragen het document opnieuw te
verzenden.

Mogelijk hebt u het document dat u moest
ondertekenen bij vergissing geweigerd.

Er is slechts één manier om opnieuw toegang te krijgen tot een geweigerd document,
namelijk contact opnemen met de initiator, hem vragen het document opnieuw te verzenden
en het ondertekeningsproces opnieuw uitvoeren.

Mogelijk werd het document geweigerd
door een andere ondertekenaar die samen
met u moest ondertekenen.

U kunt het document niet langer ondertekenen.

Het document waartoe u toegang probeert
te krijgen werd mogelijk al ondertekend. U hoeft het document niet langer te ondertekenen.



2.10.3 Mijn contacten en contactgroepen2.10.3 Mijn contacten en contactgroepen

Ik kan een contact of contactgroep niet bewerken

Ik kan geen contacten of contactgroepen verwijderen

De contacten ontvangen de documenten die ik stuur voor ondertekening niet

De contacten ontvangen geen herinneringen over te ondertekenen documenten

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.4/Unabletoeditcontact.html
file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.4/Unabletodeletecontact.html
file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.4/contactsdontreceivedocs.html
file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.4/Contactsdontreceivereminders.html


2.10.4 eSignatures werkt langzaam2.10.4 eSignatures werkt langzaam

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Een groot aantal documenten werd in het systeem geladen. Verwijder oude documenten die u niet langer nodig hebt.



2.10.5 Documenten ondertekenen2.10.5 Documenten ondertekenen

Ik ben niet gemandateerd om te ondertekenen

Ik kan niet in bulk ondertekenen

Ik kan niet biometrisch ondertekenen

Ik kan niet ondertekenen met itsme

Ik kan een PDF/A-document niet ondertekenen

De juridische verklaring wordt niet juist weergegeven op mijn biometrische ondertekentablet

De Connective app opent niet



Ik ben n iet gemandateerd om te ondertekenenIk ben n iet gemandateerd om te ondertekenen

Wanneer ik met eID, BeLawyer of itsme® probeer te ondertekenen, verschijnt een bericht dat ik niet gemandateerd ben om te
ondertekenen.

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Uw contactgegevens komen niet overeen met de
certificaatgegevens van de elektronische identiteitskaart
(eID), de Belgische advocatenkaart (BeLawyer) of het
itsme® account.

Zorg dat uw contactgegevens overeenkomen met de certificaatgegevens van de
elektronische identeitskaart (eID), de Belgische advocatenkaart (BeLawyer) of het
itsme® account. 
Wanneer de beheerder MandatedSigningType in de configuratie-index
ingesteld heeft op nameandbirthdate, moet u de juiste naam en
geboortedatum in de contactgegevens invoeren. Neem zo nodig contact op
met uw systeembeheerder.
Wanneer de gegevens nog altijd niet overeenkomen, neem contact op met uw
systeembeheerder om het MatchLevel in de Configuratie-Index te verlagen.



Ik kan n iet in  bulk ondertekenenIk kan n iet in  bulk ondertekenen

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U probeert teveel documenten tegelijk te
ondertekenen. Per ondertekensessie kunt u maximaal 20 documenten/pakketten ondertekenen.

U gebruikt een ondertekenmethode die
niet compatibel is met in bulk
ondertekenen.

In bulk ondertekenen is alleen mogelijk wanneer u ondertekent met een elektronische
identiteitskaart (eID). Zorg ervoor dat eID als ondertekenmethode geselecteerd is.

Gemandateerd ondertekenen is
ingeschakeld in de configuratie-index. Vraag uw systeembeheerder gemandateerd ondertekenen uit te schakelen.

Op een van de documenten staat een
juridische verklaring.

In bulk ondertekenen is niet compatibel met juridische verklaringen. Neem contact op met de
initiator en vraag hem het document opnieuw op te sturen zonder juridische verklaringen.



Ik kan n iet biometrisch ondertekenenIk kan n iet biometrisch ondertekenen

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U gebruikt een niet-ondersteunde
ondertekentablet.

eSignatures ondersteunt momenteel alleen Wacom STU-430, Wacom STU-530 en Wacom
STU-540. Gebruik alleen een van beide modellen.

De vereiste Wacom SDK (Software Developer
Kit) is niet geïnstalleerd.

Neem contact op met Wacom om de volgende SDK te verkrijgen: 
wacom-signature-sdk-x86-3.19.2.msi (32-bits besturingssysteem) of wacom-signature-sdk-
x64-3.19.2 (64-bits besturingssysteem)

U gebruikt een niet-ondersteunde digitale
pen Wacom Bamboo.

eSignatures ondersteunt momenteel alleen Wacom Bamboo Fineline (CS-600)
Belangrijk: u kunt de digitale pen Wacom Bamboo Fineline alleen op iPad gebruiken.



Ik kan n iet ondertekenen met itsmeIk kan n iet ondertekenen met itsme

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U gebruikt een niet-ondersteund besturingssysteem: macOS Mojave v10.14. Gebruik een ondersteund besturingssysteem.

U gebruikt een niet-ondersteunde browser: Safari v12.0. Gebruik een ondersteunde browser.



Ik kan een PDF/A-document n iet ondertekenenIk kan een PDF/A-document n iet ondertekenen

Dit kan in zeldzame gevallen gebeuren. Neem contact op met uw systeembeheerder en vraag hem een ticket te maken op onze
ondersteuningswebsite.



De juridische verklaring wordt n iet ju ist weergegeven op mijn biometrische ondertekentabletDe juridische verklaring wordt n iet ju ist weergegeven op mijn biometrische ondertekentablet

MOGELIJKE
OORZAAK OPLOSSING

De
juridische
verklaring
is te lang.

De Wacom-ondertekentablets tonen slechts een beperkt aantal karakters op het ondertekenscherm. De STU-430 toont
ongeveer 24 karakters op 1 tekstregel en de STU-530 ongeveer 74 karakters op 2 regels. Als de juridische verklaring meer
karakters bevat, zijn die niet zichtbaar op het scherm. Zorg daarom dat de juridische verklaring niet meer karakters bevat dan
hierboven vermeld staat; zo bent u zeker dat de juridische verklaring volledig en juist op het ondertekenscherm weergegeven
wordt. Aanbevolen wordt op voorhand uit te proberen of de tekst op het scherm past.



De Connective-app opent n ietDe Connective-app opent n iet

Bij gebruik van eSignatures op een iPad wordt het document direct in mijn mobiele browser geopend in plaats van in de
Connective-app.

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U gebruikt Safari op een iPad met iOS 13 en Safari is geconfigureerd om te openen in
de desktopmodus.

Schakel de instelling voor het vragen om de
desktopsite uit.
Om deze instelling uit te schakelen:
-Open Instellingen.
-Scrol naar beneden naar Safari.
-Schakel Vraag om desktopsite uit voor alle
websites.



3. Ondertekenaars3. Ondertekenaars
Het gedeelte Ondertekenaars is bestemd voor eindgebruikers die documenten uitsluitend via e-mail of een mobiele app
ondertekenen.



3.1 Stapsgewijze ondertekenprocedure
In dit gedeelte wordt aan ondertekenaars stap voor stap uitgelegd hoe ze ondertekenen.

Het maakt daarbij niet uit of u meerdere documenten of pakketten ondertekent die meerdere documenten bevatten. Dezelfde
stappen zijn van toepassing.

eSignatures ondersteunt nu ook asynchroon ondertekenen. Dit wil zeggen dat u niet langer hoeft te wachten tot alle
documenten ondertekend zijn om de ondertekensessie te sluiten. Dat is met name handig om een groot aantal (omvangrijke)
documenten te ondertekenen. Zodra het ondertekeningsproces is gestart, kunt u de ondertekensessie afsluiten en uw ander werk
voortzetten.

Asynchroon ondertekenen is beschikbaar voor de volgende ondertekentypes: manueel, SMS OTP, Mail OTP, iDIN, pincode (via
OpenID Connect) en Biometrisch.

Stapsgewijze ondertekenprocedure

Open de e-mail die u van uw eSignatures-oplossing ontvangen hebt. In onze standaarddemo-omgeving ontvangt u een e-
mail van esigner@connective.be.
Klik op de beveiligde link (eenmalige URL) in de e-mail. Het document wordt geopend op een nieuw tabblad in uw
standaardwebbrowser.

Belangrijk: deze link werkt slechts één keer. Zodra u de link aangeklikt hebt, moet u het document ondertekenen of weigeren. Als
de link verlopen is, klikt u op Een nieuwe e-mail aanvragen om een nieuwe link te ontvangen.

Lees het volledige document door en schuif omlaag naar de laatste pagina. Als uw pakket meerdere documenten bevat,
wordt het begin van elk document aangegeven door een header. De header maakt ook duidelijk hoeveel documenten het
pakket bevat en welk document u momenteel te zien krijgt.

https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesGlossary/OTU.html


Tip: U kunt nu ook het document downloaden alvorens het te ondertekenen en het afdrukken om het op papier te lezen.
Klik hiervoor op het downloadpictogram. Opmerking: Of het downloadpictogram beschikbaar is, is afhankelijk van of de
initiator het ingeschakeld heeft.

Wanneer u naar de laatste pagina geschoven bent, wordt het selectievakje onderaan beschikbaar.

Vink het aan om te verklaren dat u alle documenten heeft gelezen en zult voldoen aan de volgende beleidsregels: de
Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid.

Klik vervolgens op Ondertekenen starten.

Opmerking: Dit selectievakje kan verschillen op basis van de configuratie van uw omgeving. De beheerder heeft de keuze
om de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid afzonderlijk in of uit te schakelen.

Tip: om de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid te raadplegen, klikt u op de desbetreffende link.



Onder tekenmethode  k iezenOnder tekenmethode  k iezen

Als meerdere ondertekenmethoden gedefinieerd zijn, verschijnt de vraag Kies een ondertekenmethode. Selecteer de
gewenste ondertekenmethode, en klik daarna op Volgende.

De diverse ondertekenmethoden worden hieronder nader toegelicht.

De Connect ive  Browse r Package  instal le renDe  Connect ive  Browse r Package  instal le ren

Afhankelijk van de voor u gedefinieerde ondertekenmethode, wordt u gevraagd de Connective Browser Package te installeren. U
hebt de Connective Browser Package nodig op Windows en Mac OS om gebruik te maken van ondertekenmethoden waarvoor
extra hardware vereist is:

ondertekenen met eID: hiervoor hebt u een eID-kaartlezer nodig
ondertekenen met BeLawyer: hiervoor hebt u een transparante kaartlezer nodig
biometrisch ondertekenen: hiervoor hebt u een biometrische ondertekentablet nodig



In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package installeert.

Opmerking: wanneer u werkt met Internet Explorer, gebruik dan niet de compatibiliteitsweergave. Dit wordt niet ondersteund
door de Connective Browser Package.

Handtekeningbe le idHandtekeningbe le id

Als een handtekeningbeleid in uw document opgenomen is, wordt u gevraagd dit te aanvaarden. Een handtekeningbeleid
is een geheel van regels waarin nauwkeurig bepaald wordt aan welke algemene voorwaarden voldaan moet worden om
een geldige handtekening aan te maken en te valideren.

Alvorens het handtekeningbeleid te aanvaarden, kunt u dit doornemen door te klikken op de link in het scherm
Handtekeningbeleid.
Als u akkoord gaat met het handtekeningbeleid, klikt u op Accepteer. Als u niet akkoord gaat, kunt u het document
niet ondertekenen.

Juridi sche  ve rk laringJuridi sche  ve rk laring

Wanneer een juridische verklaring voor uw document gedefinieerd is, wordt het venster Juridische verklaring geopend.
Typ de inhoud van de juridische verklaring in het lege veld. U kunt deze verklaring niet kopiëren en plakken.

Belangrijk: de juridische verklaring die u in dit veld invoert, moet exact overeenstemmen met de oorspronkelijke tekst, inclusief
spaties, hoofdletters/kleine letters en leestekens (interpunctie).

Klik op Volgende.
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Onder tekenen ve rsus QuickSignOnder tekenen ve rsus QuickSign

Afhankelijk van de voor u gedefinieerde ondertekenmethode, wordt het bijbehorende ondertekenvenster geopend.
Als QuickSign ingeschakeld is, kunt u alle velden in het pakket ondertekenen met één handtekening.

Wanneer QuickSign uitgeschakeld is of indien niet aan de voorwaarden voldaan is, moet u elk aan u toegewezen
ondertekenveld afzonderlijk ondertekenen.



Voorwaarden voor QuickSign

Als er meerdere ondertekenmethoden geselecteerd zijn waaruit u kunt kiezen, dan moeten dezelfde ondertekenmethoden
geselecteerd zijn voor elk document van het pakket. Het is niet mogelijk een pakket te QuickSignen als u bij het ene
document kunt kiezen uit een bepaalde set ondertekenmethoden en bij een ander document uit een andere set.
De volgende ondertekenmethoden kunt u niet combineren met QuickSigning: manueel + met eID, biometrisch en met
itsme ondertekenen. Als een van deze ondertekenmethoden voor u geselecteerd werd, moet u elk veld in het pakket
afzonderlijk ondertekenen.
Om met eID te ondertekenen, hebt u een transparante eID-kaartlezer nodig, dat wil zeggen zonder pinpad. Als u een eID-
kaartlezer met pinpad gebruikt, wordt u gevraagd elk veld afzonderlijk te ondertekenen.
Als uw pakket meerdere juridische verklaringen bevat, dan moet hun inhoud identiek zijn (per ondertekenaar) om
QuickSigning te laten werken.

Ondertekenmethoden

Een van de volgende ondertekenmethoden kan aan u toegewezen zijn. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over
elke ondertekenmethode.

Belangrijk: afhankelijk van de configuratie zijn mogelijk niet alle ondertekenmethoden beschikbaar in uw eSignatures-oplossing.

Manueel ondertekenen

Gebruik de muisaanwijzer om uw handtekening in het bijbehorende veld te plaatsen. Manueel ondertekenen betekent dat
een manuele handtekening nodig is, net als wanneer u met een gewone pen op papier ondertekent.

Als u niet tevreden bent over de handtekening, klikt u op Opnieuw om het nogmaals te proberen.

Klik op Volgende als u klaar bent.



Het document wordt nu ondertekend.

Wanneer asynchroon ondertekenen ondersteund wordt, kunt u nu klikken op Sluiten om de ondertekensessie te sluiten en
door te gaan met uw ander werk.

Ondertekenen met eID

Sluit een ondersteunde kaartlezer aan en plaats uw eID-kaart in de kaartlezer. De applicatie voert nu alle nodige controles
uit.

Belangrijke opmerkingen:

Zorg ervoor dat de Connective Browser Package goed geïnstalleerd is. Als dat niet het geval is, kunt u niet met eID
ondertekenen. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser
Package installeert.

Voor QuickSign met eID hebt u een transparante eID-kaartlezer nodig, dat wil zeggen zonder pinpad.

Als u met eID wilt ondertekenen op een iOS- of Android-apparaat, hebt u een rebranded app nodig en moet u de Vasco 875
Bluetooth eID-kaartlezer gebruiken. In een mobiele webbrowser wordt ondertekenen met eID niet ondersteund.
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Voer uw pincode in wanneer dat gevraagd wordt. Als u een kaartlezer met pinpad gebruikt, drukt u na het invoeren van de
pincode op OK. Het document wordt nu ondertekend. Dit kan enkele seconden in beslag nemen. Wanneer het document
met succes ondertekend is, verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.

Klik op Beëindigen om het proces te voltooien.

Manueel ondertekenen + ondertekenen met eID

Gebruik de muisaanwijzer om uw handtekening in het bijbehorende veld te plaatsen.

Tip: als u niet tevreden bent over de handtekening, klikt u op Opnieuw om het nogmaals te proberen.

Klik op Volgende wanneer u klaar bent.

Sluit een ondersteunde kaartlezer aan en plaats uw eID-kaart in de kaartlezer. De applicatie voert nu alle nodige controles
uit.



Belangrijke opmerkingen:

Zorg ervoor dat de Connective Browser Package goed geïnstalleerd is. Als dat niet het geval is, kunt u niet met eID
ondertekenen. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser
Package installeert.

Als u met eID wilt ondertekenen op een iOS- of Android-apparaat, hebt u een rebranded app nodig en moet u de Vasco 875
Bluetooth eID-kaartlezer gebruiken. In een mobiele webbrowser wordt ondertekenen met eID niet ondersteund.

Voer uw pincode in wanneer dat gevraagd wordt. Als u een kaartlezer met pinpad gebruikt, drukt u na het invoeren van de
pincode op OK. Het document wordt nu ondertekend. Dit kan enkele seconden in beslag nemen. Wanneer het document
met succes ondertekend is, verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.

Klik op Beëindigen om het proces te voltooien.

Ondertekenen met SMS OTP

Voer de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in.

Belangrijk: wanneer de bevestiging van het telefoonnummer uitgeschakeld is in de configuratie-index, hoeft u uw
telefoonnummer niet te bevestigen. U krijgt dan de code direct per sms toegestuurd.

Klik op Volgende. Het wachtwoord wordt ge-sms't naar uw telefoon.
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Voer de ontvangen code in en klik op Volgende.

Opmerkingen:

Zorg ervoor dat u de juiste code invoert. Het aantal pogingen is standaard beperkt tot 10, maar kan door een beheerder
gewijzigd worden in de configuratie-index.

De sms-code is slechts voor beperkte tijd geldig. De geldigheidsduur bedraagt standaard 5 minuten, maar is wijzigbaar.

Het document wordt nu ondertekend.

Wanneer asynchroon ondertekenen ondersteund wordt, kunt u nu klikken op Sluiten om de ondertekensessie te sluiten en
door te gaan met uw ander werk.

Ondertekenen met Mail OTP

Voer uw volledig e-mailadres in. Tussen haakjes verschijnt een geheugensteun voor het verwachte e-mailadres.

Belangrijk: wanneer de bevestiging van het e-mailadres uitgeschakeld is in de configuratie-index, hoeft u uw e-mailadres
niet te bevestigen. U krijgt dan de code direct per e-mail toegestuurd.

Klik op Volgende. Als u het juiste e-mailadres hebt ingevoerd, wordt een e-mail verzonden naar het ingevoerde e-
mailadres.

Voer in het bevestigingsveld de ontvangen code in.



Opmerkingen:

Zorg ervoor dat u de juiste code invoert. Het aantal pogingen is standaard beperkt tot 10, maar kan door een beheerder
gewijzigd worden in de configuratie-index.

De sms-code is slechts voor beperkte tijd geldig. De geldigheidsduur bedraagt standaard 5 minuten, maar is wijzigbaar.

Klik op Volgende.

Het document wordt nu ondertekend.

Wanneer asynchroon ondertekenen ondersteund wordt, kunt u nu klikken op Sluiten om de ondertekensessie te sluiten en
door te gaan met uw ander werk.

Ondertekenen met een (biometrische) ondertekentablet

Sluit uw ondertekentablet met de met de bijgeleverde USB-kabel aan op uw computer.

Om met een ondertekentablet te ondertekenen, hebt u een biometrische ondertekentablet nodig. Met een ondertekentablet
kunt u de biometrische kenmerken van uw handtekening vastleggen, bijvoorbeeld waar, wanneer en hoe hard de top van
de pen wordt neergedrukt. Deze gegevens worden aan de handtekening toegevoegd, zodat de fabrikant van de
ondertekentablet indien nodig de echtheid van de handtekening kan controleren.

Belangrijk: eSignatures ondersteunt momenteel de volgende biometrische ondertekentablets: Wacom STU-430, Wacom
STU-530 en Wacom STU-540. Zorg ervoor dat de nodige Wacom SDK (Software Developer Kit) op uw computer
geïnstalleerd is: wacom-signature-sdk-x86-3.19.2.msi (32-bits besturingssysteem) of wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi
(64-bits besturingssysteem).

Belangrijk: In verband met de technische instelling van biometrische handtekeningen, moet elk document in een pakket
afzonderlijk ondertekend worden, wat betekent dat QuickSigning niet ondersteund wordt.



Wanneer het apparaat met succes aangesloten is, verschijnt op het scherm "Plaats uw handtekening met behulp van uw
ondertekentablet".

Plaats uw handtekening op de ondertekentablet met behulp van de bijgeleverde digitale pen.

 Tik op Wissen om opnieuw te proberen.

 Tik op Annuleren om de bewerking ongedaan te maken.

Wanneer u klaar bent, tikt u met de digitale pen op OK op het scherm van de ondertekentablet.

Het document wordt nu ondertekend.

Wanneer asynchroon ondertekenen ondersteund wordt, kunt u nu klikken op Sluiten om de ondertekensessie te sluiten en
door te gaan met uw ander werk.

Ondertekenen met iDIN

Met deze ondertekenmethode kunnen gebruikers ondertekenen met hun Nederlandse bankpas. De volgende bankpassen worden
momenteel ondersteund: ABN Amro Bank, ASN Bank, ING Bank, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank.

Ondertekenen met de BeLawyer-kaart

Sluit een ondersteunde kaartlezer aan en plaats uw Belgische advocatenkaart in de kaartlezer. De applicatie voert nu alle



nodige controles uit.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de Connective Browser Package goed geïnstalleerd is. Als dat niet het geval is, kunt u niet
ondertekenen. In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser
Package installeert.

Voer uw pincode in wanneer dat gevraagd wordt. Als u een kaartlezer met pinpad gebruikt, drukt u na het invoeren van de
pincode op OK. Het document wordt nu ondertekend. Dit kan enkele seconden in beslag nemen. Wanneer het document
met succes ondertekend is, verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.

Klik op Beëindigen om het proces te voltooien.

Ondertekenen met itsme®

Let op:

Om te kunnen ondertekenen met itsme, moet u inschrijven voor een itsme-account en moet de itsme-app op uw mobiele
telefoon geïnstalleerd zijn.
Ondertekenen via itsme wordt momenteel niet ondersteund in macOS Mojave v10.14 gecombineerd met Safari v12.0.
Itsme® kan niet worden gecombineerd met QuickSigning: elk document in een pakket moet afzonderlijk ondertekend
worden.

Zo ondertekent u met itsme:

Voer uw Gsm-nummer, en klik op Verzenden.
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Wanneer u voor het eerst ondertekent met itsme®, wordt u gevraagd een certificaat aan te maken.
Klik op Mijn certificaat aanmaken. Er wordt nu een bericht verzonden naar uw itsme® app.

Open de itsme® app op uw mobiele telefoon en klik op Bevestigen.
Voer vervolgens uw pincode in en klik op OK. Het certificaat wordt nu aangemaakt.
Na aanmaak van het certificaat verschijnt het volgende bericht in eSignatures.



Klik op Doorgaan.
U wordt nu gevraagd terug te keren naar de itsme® app.
Bevestig uw identiteit in de itsme® app.

Uw document wordt nu ondertekend met itsme®.

Ondertekenen met een aangepast ondertekentype

Er kan een aangepaste ondertekenmethode – die gebaseerd is op OpenID Connect – geconfigureerd worden om gebruikers met
een pincode te laten ondertekenen.

De naam en het pictogram van het ondertekentype hangen af van de instellingen die in de configuratie-index geconfigureerd
werden.



Als voorbeeld hebben we de aangepaste ondertekenmethode de naam 'PINCODE' gegeven.

Voer in het venster dat verschijnt de pincode in en klik op Valideren.

Als u uw pincode vergeten bent of geen pincode ontvangen hebt, neemt u het best contact op met uw systeembeheerder.

Klik op Ja om te bevestigen.

Uw document wordt nu ondertekend.

Sluit het tabblad van de browser als u klaar bent.



3.2 Ondertekenen in de Connective app
Voor iOS en Android is een demoversie van de Connective app beschikbaar. U kunt die gebruiken in de standaarddemo-
omgeving van eSignatures. Zo nodig kunt u deze app rebranden volgens de huisstijl van uw bedrijf.

In de Connective app ondertekent u documenten op dezelfde manier als op uw computer. U beschikt ook over een overzicht van
al uw documenten en de bijbehorende status. Op die manier ziet u welke documenten in afwachting, ondertekend, geweigerd,
verlopen en herroepen zijn. Houd ermee rekening dat u via de app geen documenten kunt uploaden of verwijderen, en dat u
evenmin geavanceerde instellingen kunt configureren. De app is alleen bedoeld om documenten weer te geven en te
ondertekenen.

Merk op dat u in plaats van de app ook een mobiele webbrowser op een mobiel apparaat kunt te gebruiken om documenten te
ondertekenen. Ondertekenmethoden waarvoor extra hardware nodig is (zoals ondertekenen via eID of biometrisch
ondertekenen) worden in dit geval echter niet ondersteund. Zorg ervoor dat u een officieel ondersteunde webbrowser gebruikt.



3.2.1 Hoe installeer ik de app?3.2.1 Hoe installeer ik de app?

Minimale systeemvereistenMinimale systeemvereisten
Android 4.3 en hoger.
iOS 9.3 of hoger. Compatibel met iPhone, iPad en iPod Touch.

Installat ie op iOS ( iPhone,  iPad)Installat ie op iOS ( iPhone,  iPad)
Open de App Store.

Tik op Zoek onderaan op het scherm.
Typ in het zoekveld de naam van de app, en tik vervolgens op Zoek. De naam van onze demo-app is Connective
eSignatures.
Tik op het downloadpictogram. Het duurt enkele seconden om de app te downloaden.

Na het voltooien van het downloadproces verschijnt de knop Open.
Tik op Open om de app te openen.

Log in met de aanmeldingsreferenties die u van de beheerder gekregen hebt.

Installat ie op AndroidInstallat ie op Android
Open de Play Store.
Typ in het zoekveld de naam van de app. De naam van onze demo-app is Connective eSignatures.

Selecteer de app en tik vervolgens op Installeer. Het duurt enkele seconden om de app te downloaden.



Na het voltooien van het downloadproces verschijnt de knop Open.
Tik op Open om de app te openen.

Log in met de aanmeldingsreferenties die u van de beheerder gekregen hebt.



3.2.2 Hoe onderteken ik in  de Connective app?3.2.2 Hoe onderteken ik in  de Connective app?
1 .  De  app openen1 .  De  app openen

Open de e-mail die u van de initiator ontvangen hebt en klik op de link die u daarin vindt.
Wanneer u gevraagd wordt de app te openen, tikt u op Open.

2 . Een te  onder tekenen document se lecte ren2 . Een te  onder tekenen document se lecte ren

Tik op het document dat u wilt ondertekenen. Uw document wordt geopend in een nieuw scherm.

Lees het volledige document door en schuif omlaag naar de laatste pagina. Het selectievakje Ik verklaar dat ik de
bovenstaande documenten, de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid heb gelezen en hiermee
akkoord ga wordt nu actief. Vink dit selectievakje aan en klik vervolgens op Begin met ondertekenen. Opmerking: Dit
selectievakje kan verschillen op basis van de configuratie van uw omgeving. De beheerder heeft de keuze om de
Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid afzonderlijk in of uit te schakelen.

Vervolgens voert u dezelfde stappen uit als om een document op een computer te ondertekenen. Meer informatie is te
vinden in het gedeelte Stapsgewijze procedure om een document te ondertekenen.

Opmerk ing ove r he t onder tekenen met de  Be lgi sche  e lektronische  ident i te i tskaar t  (e ID)Opmerk ing ove r he t onder tekenen met de  Be lgi sche  e lektronische  ident i te i tskaar t  (e ID)

Om te ondertekenen met eID, hebt u de Vasco Digipass 875 nodig (een Bluetooth-compatibele smartcardlezer).

De Vasco Digipass 875 koppelen aan uw mobiel apparaat

Om met deze kaartlezer te kunnen ondertekenen, moet u die eerst aan uw mobiel apparaat koppelen. Dit is een eenmalige actie.

Tik in het ondertekenveld. Het venster Ondertekenen met eID wordt nu geopend.



Houd de Bluetooth-kaartlezer dicht bij uw mobiel apparaat en plaats de eID-kaart in de kaarlezer. Schakel de
locatiemachtigingen op uw mobiel apparaat in als u gevraagd wordt dat te doen.

Op het scherm van de kaartlezer moet een bericht verschijnen dat verbinding met Bluetooth wordt gemaakt.

Wanneer u op het scherm van uw smartphone gevraagd wordt het apparaat te koppelen aan Bluetooth, voert u de
koppelingscode op de kaartlezer in en drukt u op OK.

Wanneer het koppelingsproces voltooid is, wordt u gevraagd de pincode van uw eID in te voeren. Typ de pincode en druk
op OK. Uw document wordt nu ondertekend. Dit kan enige tijd in beslag nemen omdat alle gegevens via Bluetooth
verzonden worden.



3.2.3 Hoe onderteken ik in  een mobiele webbrowser?3.2.3 Hoe onderteken ik in  een mobiele webbrowser?

U kunt documenten alleen in een mobiele webbrowser ondertekenen wanneer u de Connective app nog niet geïnstalleerd hebt.

Zo ondertekent u in een mobiele webbrowser:

Open uw mailapplicatie op uw iOS- of Android-apparaat.
Open de e-mail die u van de initiator ontvangen hebt. In onze standaarddemo-omgeving ontvangt u mails van:
esigner@connective.be.
Klik op de veilige link in de e-mail.
Klik nu op Doorgaan naar Web Signer in het midden op het scherm. Negeer de banner van de Connective app die
mogelijk bovenaan op het scherm weergegeven wordt.

Uw document wordt nu geopend in uw standaard mobiele browser.
Vervolgens voert u dezelfde stappen uit als om een document op een computer te ondertekenen. Meer informatie is te
vinden in het gedeelte Stapsgewijze procedure om een document te ondertekenen.

Let op: Niet alle ondertekenmethoden worden ondersteund in een mobiele browser. Als uw mobiele browser de voor u
geselecteerde ondertekenmethode niet ondersteunt, wordt een foutmelding weergegeven. In dit geval moet u de Connective app
downloaden om het document te ondertekenen of moet u dit op een computer ondertekenen.



3.3 Veelgestelde vragen (FAQ's) van eindgebruikers
Hier beantwoorden wij vragen die eindgebruikers over eSignatures kunnen hebben.

De vragen worden waar mogelijk gebundeld volgens onderwerp.



3.3.1 Documenten ondertekenen3.3.1 Documenten ondertekenen

Hoe QuickSign ik een pakket?

Waarom moet ik kaartlezersoftware installeren?

Hoe installeer ik de kaartlezersoftware?

Welke smartcardlezers worden ondersteund?

Welke biometrische ondertekentablets worden ondersteund?

Welke besturingssystemen worden ondersteund?

Welke webbrowsers worden ondersteund?

Hoe werkt asynchroon ondertekenen?



2.5.2 Hoe QuickSign ik een pakket?2.5.2 Hoe QuickSign ik een pakket?

Een pakket wordt op vergelijkbare wijze ondertekend als een document. Meer informatie is te vinden in het gedeelte
Stapsgewijze procedure om een document te ondertekenen.



Waarom moet ik kaart lezersoftware installeren?Waarom moet ik kaart lezersoftware installeren?

U hebt kaartlezersoftware nodig op Windows en Mac OS om gebruik te maken van ondertekenmethoden waarvoor extra
hardware vereist is:

ondertekenen met eID: hiervoor hebt u een eID-kaartlezer nodig
ondertekenen met BeLawyer: hiervoor hebt u een transparante kaartlezer nodig
biometrisch ondertekenen: hiervoor hebt u een biometrische ondertekentablet nodig

In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package installeert.

Als u op een iOS- of Android-apparaat wilt gebruikmaken van een ondertekenmethode waarvoor extra hardware vereist is, hebt u
een mobiele app nodig. Neem contact op met uw beheerder om te weten te komen of een app voor uw bedrijf beschikbaar is. De
Connective demo-app in de App Store en Google Play kunt u alleen gebruiken in de standaarddemo-omgeving van eSignatures.
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Hoe installeer ik de kaart lezersoftware?Hoe installeer ik de kaart lezersoftware?

In het gedeelte Browser Package op de documentatiewebsite wordt uitgelegd hoe u de Connective Browser Package installeert.
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Welke smartcardlezers worden ondersteund?Welke smartcardlezers worden ondersteund?
Windows en Mac OSWindows en Mac OS

eSignatures ondersteunt smartcardlezers van de volgende merken op Windows en Mac OS:

TYPE KAARTLEZER ONDERTEKENEN VIA EID ONDERTEKEN VIA BELAWYER

Vasco Digipass 875 V V

Vasco Digipass 870 V V

Vasco Digipass 920 V X

ACS ACR38 V V

ACS AGP8202 V V

Gemalto CT1100 V V

Transparante lezers (zonder pinpad) van deze merken moeten normaal gezien ook ondersteund worden mits de juiste
stuurprogramma's daarvoor op de computer van de gebruiker geïnstalleerd zijn.

Android en iOSAndroid en iOS

Om via eID te ondertekenen in een rebranded Connective app, hebt u de volgende smartcardlezer nodig:

TYPE KAARTLEZER ONDERTEKENEN VIA EID

Vasco Digipass 875 V



Welke biometrische ondertekentablets worden ondersteund?Welke biometrische ondertekentablets worden ondersteund?

De volgende ondertekentablets worden momenteel ondersteund:

Wacom STU-540
Wacom STU-530
Wacom STU-430

Zorg ervoor dat de nodige Wacom SDK (Software Developer Kit) op uw computer geïnstalleerd is: wacom-signature-sdk-x86-
3.19.2.msi (32-bits besturingssysteem) of wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (64-bits besturingssysteem).

Opmerking: de digitale pen Wacom Bamboo Fineline wordt ook als biometrische ondertekenmethode ondersteund, maar alleen
op iPad.



Welke besturingssystemen worden ondersteund?Welke besturingssystemen worden ondersteund?

De volgende besturingssystemen worden ondersteund:

Microsof t  WindowsMicrosof t  Windows

Microsoft Windows 10 (64-bits)
Microsoft Windows 8,1 (64-bits)
Microsoft Windows 7 (64-bits)

Mac OS

macOS Catalina
macOS Mojave
macOS High Sierra
macOS Sierra

Android

Android 10.0
Pie 9.0
Oreo 8.0-8.1
Nougat 7.0-7.1.2
Marshmallow 6.0-6.0.1

iOS

iOS 13
iOS 12
iOS 11
iOS 10
iOS 9

Andere besturingssystemen worden officieel niet ondersteund.

Opmerking: Ondertekenen via itsme wordt momenteel niet ondersteund in macOS Mojave v10.14 gecombineerd met Safari
v12.0.



Welke webbrowsers worden ondersteund?Welke webbrowsers worden ondersteund?

De volgende webbrowsers worden ondersteund:

Windows

Microsoft Edge n-2

Internet Explorer 11

Eerdere versies van Internet Explorer worden niet ondersteund.

Opmerking: gebruik de compatibiliteitsweergave niet wanneer u een ondertekenmethode gebruikt waarvoor de
Connective Browser Package nodig is. Dit wordt niet ondersteund door de Connective Browser Package.

Google Chrome n-2

Mozilla Firefox n-2

Mac OS

Safari n-2
Google Chrome n-2
Mozilla Firefox n-2

Android

Google Chrome n-2

iOS

Safari n-2

Andere webbrowsers of browserversies worden officieel niet ondersteund.

Let op! Niet alle ondertekenmethoden worden ondersteund in een mobiele webbrowser. Alle ondertekenmethoden waarvoor
extra hardware nodig is, worden alleen in de app ondersteund.

Opmerking: Ondertekenen via itsme wordt momenteel niet ondersteund in macOS Mojave v10.14 gecombineerd met Safari
v12.0.



Hoe werkt asynchroon ondertekenen?Hoe werkt asynchroon ondertekenen?

Met asynchroon ondertekenen kunt u de ondertekensessie sluiten en het ondertekeningsproces op de achtergrond laten
uitvoeren. Op die manier kunt u doorwerken terwijl de documenten ondertekend worden. Dit is met name handig wanneer u
grote documenten ondertekent die veel tijd in beslag nemen.

Asynchroon ondertekenen is beschikbaar voor de volgende ondertekentypes: manueel, SMS OTP, Mail OTP, iDIN, pincode (via
OpenID Connect) en Biometrisch.

Open de documenten die u moet ondertekenen.
Lees het volledige document door en schuif omlaag naar de laatste pagina.
Wanneer u omlaag schuift naar de laatste pagina, wordt het selectievakje Ik verklaar dat ik de bovenstaande
documenten, de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid heb gelezen en hiermee akkoord ga actief.
Vink dit selectievakje aan en klik vervolgens op Begin met ondertekenen. Opmerking: Dit selectievakje kan verschillen
op basis van de configuratie van uw omgeving. De beheerder heeft de keuze om de Gebruiksvoorwaarden, het
Privacybeleid en het Cookiebeleid afzonderlijk in of uit te schakelen.
Doorloop (indien nodig) alle stappen waarin u als gebruiker een actie moet uitvoeren, bijvoorbeeld een juridische verklaring
invoeren, een handtekeningbeleid aanvaarden enz.
De ondertekenmodal wordt nu geopend. Plaats uw handtekening en klik daarna op Volgende. Houd ermee rekening dat de
wijze waarop u uw handtekening plaatst afhangt van het voor u geselecteerde ondertekentype.

U kunt klikken op Sluiten om de ondertekensessie te beëindigen en het ondertekeningsproces op de achtergrond voort te
zetten. De documentstatus wordt nu ingesteld op In behandeling. Opmerking: de status In behandeling is alleen
zichtbaar in het Ondertekenportaal, niet in het documentenportaal.

Let op! Wanneer documenten via de API van eSignatures verzonden worden en er is een omleidings-URL (RedirectUrl) voor de
ondertekenaar geconfigureerd, moet de ondertekenaar toch wachten tot het ondertekenen voltooid is. Per slot van rekening is
een omleidings-URL bedoeld om de ondertekenaar na het ondertekenen naar een andere URL om te leiden. Daarom is de knop
Sluiten niet beschikbaar. De ondertekenaar krijgt een melding dat hij omgeleid wordt.



Na het beëindigen van het ondertekeningsproces verandert de status in Ondertekend.

Opmerking: als asynchroon ondertekenen om welke reden ook niet lukt, krijgt het document de status Mislukt. In dit geval
moeten eindgebruikers de initiator (afzender van het document) op te hoogte brengen, zodat die contact kan opnemen met de
systeembeheerder om na te gaan wat er is misgegaan.

API-gebruikers kunnen ook de aanroep Resubmit poison queue uitvoeren om de mislukte documenten opnieuw te verzenden
en nogmaals te proberen ze te ondertekenen. In dit geval moet de eindgebruiker de documenten niet opnieuw ondertekenen.
Aangezien ze al hun handtekening geplaatst hebben, probeert het systeem het ondertekeningsproces opnieuw uit te voeren.



3.4 Probleemoplossing voor eindgebruikers
Hier vindt u meer uitleg over problemen die eindgebruikers met eSignatures kunnen ondervinden.

De problemen worden waar mogelijk gebundeld volgens onderwerp.



3.4.1 E-mails3.4.1 E-mails

Ik ontvang geen e-mails met te ondertekenen documenten

Ik heb een door eSignatures verzonden e-mail beantwoord, maar ik heb nooit een antwoord ontvangen



Ik ontvang geen e-mails met te ondertekenen documentenIk ontvang geen e-mails met te ondertekenen documenten

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

De e-mails komen terecht
in uw map met spam of
ongewenste e-mail.

Controleer uw map met spam of ongewenste e-mail.
Als de door uw eSignatures-oplossing verzonden e-mails terechtkomen in de uw map met spam of
ongewenste e-mail, moet u het juiste e-mailadres toevoegen aan de lijst met vertrouwde e-mailadressen.
Neem zo nodig contact op met uw systeembeheerder.
In onze standaarddemo-oplossing moet u het e-mailadres esigner@connective.eu toevoegen.

De eSignatures-oplossing
heeft niet uw juiste e-
mailadres.

Neem contact op met uw systeembeheerder en bezorg hem het juiste e-mailadres.



Ik heb een door eSignatures verzonden e-mail beantwoord,  maar ik heb nooit een antwoord ontvangenIk heb een door eSignatures verzonden e-mail beantwoord,  maar ik heb nooit een antwoord ontvangen

Het e-mailadres van eSignatures wordt gebruikt om namens de initiator documenten te verzenden. Dit kan echter geen
correspondentieadres zijn. Dit hangt af van de systeemconfiguratie.

Om contact op te nemen met de persoon namens wie de e-mail verzonden werd, hebt u het persoonlijke e-mailadres van die
persoon nodig.



3.4.2 Documenten ondertekenen3.4.2 Documenten ondertekenen

Ik krijg een leeg scherm wanneer ik probeer te ondertekenen

Ik krijg voortdurend het bericht "Uw URL is verlopen; vraag een nieuwe e-mail aan” te zien

Ik ben niet gemandateerd om te ondertekenen

Ik kan niet ondertekenen met itsme

Ik kan een PDF/A-document niet ondertekenen

De juridische verklaring wordt niet juist weergegeven op mijn biometrische ondertekentablet

De Connective app opent niet



Ik krijg een leeg scherm wanneer ik probeer te ondertekenenIk krijg een leeg scherm wanneer ik probeer te ondertekenen

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U werkt niet met een officieel ondersteunde webbrowser. Gebruik een officieel ondersteunde webbrowser.



Ik krijg voortdurend het bericht "Uw URL is verlopen; vraag een n ieuwe e-mail aan” te zienIk krijg voortdurend het bericht "Uw URL is verlopen; vraag een n ieuwe e-mail aan” te zien

Zelfs als ik op Een nieuwe e-mail aanvragen klik en de nieuwe ondertekenlink gebruik, krijg ik nog steeds dit bericht.

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

De eenmalige URL’s worden gelezen door het beveiligingssysteem
van uw organisatie en zijn daardoor al gebruikt.

Neem contact op met uw IT-beheerder en vraag om connective.eu
toe te voegen aan de vertrouwd domeinen.



Ik ben n iet gemandateerd om te ondertekenenIk ben n iet gemandateerd om te ondertekenen

Wanneer ik met eID, BeLawyer of itsme® probeer te ondertekenen, verschijnt een bericht dat ik niet gemandateerd ben om te
ondertekenen.

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Uw contactgegevens komen niet overeen met de
certificaatgegevens van de elektronische identiteitskaart
(eID), de Belgische advocatenkaart (BeLawyer) of het
itsme® account.

Zorg dat uw contactgegevens overeenkomen met de certificaatgegevens van de
elektronische identeitskaart (eID), de Belgische advocatenkaart (BeLawyer) of het
itsme® account. 
Wanneer de beheerder MandatedSigningType in de configuratie-index
ingesteld heeft op nameandbirthdate, moet u de juiste naam en
geboortedatum in de contactgegevens invoeren. Neem zo nodig contact op
met uw systeembeheerder.
Wanneer de gegevens nog altijd niet overeenkomen, neem contact op met uw
systeembeheerder om het MatchLevel in de Configuratie-Index te verlagen.



Ik kan n iet ondertekenen met itsmeIk kan n iet ondertekenen met itsme

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U gebruikt een niet-ondersteund besturingssysteem: macOS Mojave v10.14. Gebruik een ondersteund besturingssysteem.

U gebruikt een niet-ondersteunde browser: Safari v12.0. Gebruik een ondersteunde browser.



Ik kan een PDF/A-document n iet ondertekenenIk kan een PDF/A-document n iet ondertekenen

Dit kan in zeldzame gevallen gebeuren. Neem contact op met uw systeembeheerder en vraag hem een ticket te maken op onze
ondersteuningswebsite.



De juridische verklaring wordt n iet ju ist weergegeven op mijn biometrische ondertekentabletDe juridische verklaring wordt n iet ju ist weergegeven op mijn biometrische ondertekentablet

MOGELIJKE
OORZAAK OPLOSSING

De
juridische
verklaring
is te lang.

De Wacom-ondertekentablets tonen slechts een beperkt aantal karakters op het ondertekenscherm. De STU-430 toont
ongeveer 24 karakters op 1 tekstregel en de STU-530 ongeveer 74 karakters op 2 regels. Als de juridische verklaring meer
karakters bevat, zijn die niet zichtbaar op het scherm. Zorg daarom dat de juridische verklaring niet meer karakters bevat dan
hierboven vermeld staat; zo bent u zeker dat de juridische verklaring volledig en juist op het ondertekenscherm weergegeven
wordt. Aanbevolen wordt op voorhand uit te proberen of de tekst op het scherm past.



De Connective-app opent n ietDe Connective-app opent n iet

Bij gebruik van eSignatures op een iPad wordt het document direct in mijn mobiele browser geopend in plaats van in de
Connective-app.

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

U gebruikt Safari op een iPad met iOS 13 en Safari is geconfigureerd om te openen in
de desktopmodus.

Schakel de instelling voor het vragen om de
desktopsite uit.
Om deze instelling uit te schakelen:
-Open Instellingen.
-Scrol naar beneden naar Safari.
-Schakel Vraag om desktopsite uit voor alle
websites.



API documentationAPI documentation
This section documents the technical specifications of eSignatures 5.4.0 API v3.



RevisionsRevisions

DATE OWNER TOPIC

2018-08-19 DGI Document creation

2019-10-14 DGI Correction on PackageExternalReference

2019-10-15 DGI Update to version number 5.4.1 + correction in 5.4.7 and 5.5.7 Examples

2019-10-21 DGI Update to version 5.4.2 + elaboration of Signing location with id reference



1. Introduction1. Introduction
This document describes the technical specifications of Connective eSignatures version 5.4.0 API v3.

The eSignatures API is a REST API that allows external applications to integrate with and use the features listed in this document
to create and manage signing flows.

1.1 Disclaimers
Only the described use cases are supported. All other use cases, even though possibly technically feasible with the API, are
explicitly not supported and should not be implemented as such.

In case of discrepancies between examples and the description of the parameters section, the description of the parameters
section prevails.

The descriptions of error codes in this document or the actual error message fields returned by the API are subject to change.
External applications should rely on the returned error code values, anything else is only for diagnostic purposes.

All documents uploaded to the API must comply with the standards corresponding with that format. Conversions are based on a
best-effort approach. The behavior of uploading non-compliant documents and / or conversions in an environment where
required fonts, color profiles etc. are missing is undefined.

The URLs of the REST API in this document are changed to v3 since eSignatures version 5.0. The support period for the API with
v2 URLs outlined in the eSignatures version 4.2 API Technical Documentation is governed by the Connective eSignatures support
Contract.

Mixing v2 and v3 calls for the same document in the same environment is not supported. The API calls with v1 URLs are no
longer supported since eSignatures version 5.0.

Be aware that the agile nature of JSON for the REST services supports adding optional parameters to the request or new
parameters to the responses. The only actions that are considered breaking changes of the API are adding required parameters,
changing existing parameters in the requests, or parameters missing from responses.

Optional fields that are not used must be left out of the request message. An empty string or dummy value for optional fields is
also a value, and hence may trigger an error in the current version or a future version.

There is no dedicated error code for packages which exceed a given file size other than HTTP code 404.13 returned by IIS.
However, as a practical guideline a document must not exceed 30 MB. Packages must not be larger than 150 MB in total and
should not contain more than 15 documents. Note that large files might affect signing performance, depending on the user's
Internet connections.

1.2 REST-service
The services are plain REST-based services, maintaining no state whatsoever. All data exchanges, in and out, are handled in the
JSON data format and using the UTF-8 encoding.

The default URL is:

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/

Important notes:

Legacy Mode

If the API keeps returning HTTP 403 Forbidden errors, then the Legacy Mode setting might be enabled in the Configuration
Index. This setting allows one-time URLs to be used indefinitely but will block API v3 calls (note that API v2 is never affected by
this setting). Another explanation of HTTP 403 Forbidden errors might be invalid credentials. 



Flows in Legacy Mode

When legacy mode is set to disabled in an environment, and you decide to enable it later on, the API flows that have been created
when legacy mode was disabled will no longer work.

MTLS

Important: when the setting IsMtlsEnabled is enabled in the Configuration Index, API users need to be sure that an HTTP/1.1
connection is established and that the following header is sent in all eSignatures API calls:

Expect: 100-continue

The client should then wait for the HTTP 100 Continue response before sending the actual payload.

Failing to do so will cause problems with large payloads (e.g. when uploading PDF documents). In such a case the payload will fill
the server’s receiving buffer before proper mutual authentication is finished, the connection will never be established and the
request will time out as a result.

If for some reason such HTTP/1.1 connection is not feasible, API users can also try to send a HEAD request using their HTTP client
object before doing the actual file upload request with the same client. This workaround is not recommended however, since the
client may decide to reset the connection in between the two different calls.



2. Authentication and Security2. Authentication and Security
2.1 Authentication
The eSignatures API supports ‘Basic Authentication’ via a username and password combination that must be placed in the
header of every request.

The default credentials, which have to be changed through configuration at installation time are:

PortalTA

ConnectiveXYZ123

Note: depending on the Configuration Index settings, the use of an Mtls Client certificate might be required.

2.2 Security through one-time URLs
Since eSignatures version 5.0 and higher, the URL lifetime is limited to one-time use. It is therefore necessary to always retrieve
the newest URLs by doing an external API request just before redirecting the end user to their documents because once a URL has
been used it becomes invalid. Only requesting a new one will give access to your documents.

When end users open a download URL they already opened, they will either see a warning or be redirected to a given URL (if
available). The only way to proceed is to request a new URL and provide it to the user. This can be done by fetching all details
using the API call in section 5.7 Get Package Status or by using the API call in section 5.12 Send Package Reminders which will
send all signers an email containing the new URL. Making those calls multiple times may return the same URL each time if it has
not been used yet.

When end users open a download URL they already opened, they will see a warning. On the same screen they can ask for an
email to be sent to the original signer or receiver email address (if available) which will then contain a new URL.

Trying to download a document which has been deleted will always result in an authentication error. This cannot be recovered
from as all information has been purged from eSignatures. It is therefore recommended to download documents as soon as
possible to send them to an archiving system.



3. Quick Overview3. Quick Overview
Since Connective eSignatures version 5.2 all signing flow creations can be done the same way, irrespective of the number of
documents. Everything becomes a “package” of documents, even when some packages might contain just a single document.

Note: section 5.7 Instant Package Creation has information about a call which can be used in common scenarios where a single
document will suffice. This section gives an overview of how more complex scenarios can be handled.

The first call (section 5.1) creates a package with a unique id. This is a container for documents.

When adding documents (section 5.2), no signer information is sent but eSignatures will mark the places where the end user
might want to sign. The eSignatures application will send back one unique id per location in the document together with a “label”.
The client application must then map these unique ids to the persons in charge of signing before making the next request below
(the labels might help to find the right ones).

When all documents are added, the 'Set Process Information' request (section 5.4) will configure the signing flow:

Signer details will be specified, including the unique id of the location(s) to sign
Receiver information
...

When all information is present, the 'Set Package Status' request will make the package available for signing. Its return value
contains all information needed to start signing.



4. Error Handling Responses4. Error Handling Responses
The eSignatures API v3 uses HTTP error codes to give a rough idea of whether a call succeeded or failed, and a system of error
codes in the response body to give more information incase things went wrong.

The used error codes for each call are listed in that call’s section. The meaning of each error code is further described in section
11.

The error responses are JSON containing the following list of objects:

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Errors (array of objects) List of the errors Array

ErrorCode Error code with variable information String

Message Error message detail text, not localized String

The error code field usually contains information for an external system. Such information is separated by a colon (‘:’) character.
Everything before the colon character is of the form:

Group.Subgroup.Id

Everything after the colon character is variable and depends on the context of the error. If there are multiple values, then the first
character will be a square opening bracket and the last character will be a square closing bracket.

Example response:

{
  "Errors": [
    {
      "ErrorCode": "Request.RequiredFieldIsMissing:DocumentName",
      "Message": "Required data field [DocumentName] is missing"
    },
    {
      "ErrorCode": "Request.RequiredFieldIsMissing:DocumentLanguage",
      "Message": "Required data field [DocumentLanguage] is missing"
    },
    {
      "ErrorCode": "Document.InvalidTargetFileType:[Pdf,PdfA1A,PdfA2A]",
      "Message": "Supported file types are [\"Pdf\",\"PdfA1A\",\"PdfA2A\"] but requested type was DocX"
    }
  ]
}

Error codes can be reused: if the HTTP response code is HTTP 400 Bad Request, an error code like
“Document.InvalidTargetFileType” indicates a value that is not supported by eSignatures. If the HTTP response code is HTTP 409
Conflict, an error code like “Document.InvalidTargetFileType” means that the request value can currently not be used because the
configuration forbids it.

Note: any HTTP 500 Server Error or other 50x responses might deviate from the format described in this section as they are not
part of the API.



5. Available Package Services5. Available Package Services
eSignatures version 5.4 prefers to work with packages, which are containers for documents. They allow to show several
documents to the end user and allow to place multiple signatures spread over those documents.

A newly created package will have the “Draft” status and will not be available for signing until all documents are added and the
package status is changed to “Pending”. Adding documents to a package can only be done when the package is still in the initial
“Draft” state.

Notes:

A package must not exceed 150 MB.
A package must not contain more than 15 documents and each document must not exceed 30 MB.
An .xml file must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance, depending on the user's Internet connection.

When all signers have reviewed and signed their documents, the package will have the “finished” status.



5.1 Create Package
5.1 .1  Description5.1 .1  Description

This call creates an empty package, allowing documents to be added to it.

Notes:

A package must not exceed 150 MB.
A package must not contain more than 15 documents and each document must not exceed 30 MB.
An .xml file must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.

5.1 .2 URL5.1 .2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages

5.1 .3 HTTP Method5.1 .3 HTTP Method

POST

5.1 .4 MIME Type5.1 .4 MIME Type

application/json

5.1 .5 Request parameters5.1 .5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Initiator Required Email address of a registered user. String

PackageName Required

Package name, seen in the eSignatures Portal and when downloading as zip
file. 
Note: do not add an extension to the PackageName value.

Important: the Package name must not contain any special characters such
as slash, backslash, question mark, percent, asterisk, colon, pipe, quote double
quote, less than, greater than.

String

CallBackUrl Optional
REST API URL that will be called each time an action has been completed for
this package, if no URL is supplied no call back is performed. See section
5.1.11 Package Callback Details below.

String

CorrelationId Optional

Id that indicates which packages are correlated.

The CorrelationId can be used in a GET call to retrieve the Audit proof file (a
signed .xml file) about all correlated packages.

See section 7. Audit proofs for more information about the audit proofs and
the corresponding calls.

Important: the Audit proofs setting must be enabled in the Configuration
Index to use this parameter. If it is disabled, entering the CorrelationId will
return an error.

String

DocumentGroupCode Optional
The ‘Code’ which identifies a document group in which the package should be
shown. Default is “00001” to signify “My Documents”. See section 6.1: Get
DocumentGroups.

String

ThemeCode Optional Theme that must be applied to the package. String



DownloadUnsignedFiles Optional

This parameter determines whether packages can be downloaded from the
WYSIWYS before signing.
Enter ‘true’ if you want signers to be able to download the package before
signing. This way they can print it and read it on paper for instance.
Enter ‘false’ to hide the download icon and prevent signers to be able to
download packages from the WYSIWYS.
When no value is entered, this parameter takes it value from the Config Index
setting IsDownloadUnsignedFilesEnabled under Customization Settings.

Boolean

ExpiryTimestamp Optional
The date and time when this package expires and can no longer be signed.
Documents in packages all use the value given here. 
Format is ISO 8601 date-time.
E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z

String with
Date+Time
+Offset

ExternalPackage
Reference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used by

the eSignatures Portal. String

ExternalPackageData Optional
This field is reserved for future use. It can be used for customer-specific
extensions to integrate with third-party services, such as Debit Card signing. It
is not part of a standard eSignatures installation and should not be used in
calls.

String

F2FRedirectUrl Optional

URL to which the end user is redirected after all fields have been signed with
'face to face' signing, or when all fields have been rejected. The redirect occurs
immediately after signing or rejected.
This field must be a valid absolute url.
Attention: don't confuse the F2FRedirectUrl with the 'regular' RedirectUrl. The
F2FRedirectUrl only applies to face to face signing. The RedirectUrl applies to
regular signing and is set in the Set Process Information call. See section 5.4
Set Process Information > 5.4.14: Redirect URL Details for more info.
Note: during asynchronous signing, the signer has the possibility to close the
signing session - by means of a Close button - while the signing continues in
the background. The purpose of a redirect url however is to redirect the signer
to a new url after the signing has finished. Therefore, when a F2FRedirectUrl is
configured, the Close button will be unavailable, and a message is displayed
informing the signers they will be redirected.

String

NotificationCallBackUrl Optional
REST API URL that will be called when an end user requests to be notified. If
no URL is supplied, no call back is performed.
See section 5.1.12 Notification Callback Details below.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.1 .6 Response parameters5.1 .6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageId Unique identifier of the package. String

CreationTimestamp
Date and time when the package was created according to the server.
Format is ISO 8601 date-time.
E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z

String

5.1 .7 Example request5.1 .7 Example request



{
  "PackageName": "Contracts Mr. Doe",
  "Initiator": "info@mail.com",
  "DocumentGroupCode": "00001",
  "ExternalPackageReference": "2019-CR-5891"
}

5.1 .8 Example response5.1 .8 Example response

{
  "PackageId": "25892e17-80f6-415f-9c65-7395632f0223",
  "CreationTimestamp" : "2019-02-28T14:05:11+00:00"
}

5.1 .9 Response codes5.1 .9 Response codes

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

201 Created The package was created successfully. The URL for the new package is available in the Location header.

400 Bad request The package could not be created due to invalid parameters in the request.

409 Conflict The package could not be created due to an invalid document group code or unknown email address for the
initiator.

5.1 .10 Error codes5.1 .10 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

400 Package.ExpiryTimestampInvalid

400 Package.ExpiryTimestampInPast

400 Url.Invalid

409 DocumentGroup.NotFoundWithCode

409 User.NotFound

5.1 .11 Package Callback Details5.1 . 11 Package Callback Details

The Callback URL is used to contact external systems. When certain status changes happen, the given URL will be used to send
an HTTP POST request, informing the external system that a change has taken place. The remote server is called only once, even
when the server is offline or responds with a HTTP 500 error.

A callback may happen in the following cases:

The package has its status changed to “Pending” through the eSignatures Portal
The package is revoked through the eSignatures Portal
One of the signers completed signing all their fields
All signers have finished signing
The package is rejected by one of the signers
The package has its status changed to "Failed" through the eSignatures Portal

Note: API requests explained in this document will never trigger a callback. It is only when an end user triggers an action in the



eSignatures Portal or signing screen that a callback will happen. Other triggers might be added in the future.

Currently the POST request sends an empty body with content type text/json. The external system must then fetch the current
state of the package by inspecting the query parameters of the POST request and invoking the "Get Package Status" call from
section 5.8 with the provided package id.

The base URL (without parameters) is appended with the following query parameter:

PackageId (the id of the package as returned by the Create Package call)

The callback url must contain a valid, absolute URL with no parameters.

For example, if the CallBackUrl parameter contains the following URL:

https://myhost.example.org/services/callback

then the effective callback URL will be:

https://myhost.example.org/services/callback?PackageId=6aaa6664-22f8-4a4e-8b02-a1babd8eabb1

Important: For performance and scalability purposes, a Callback timeout has been introduced and is set to 100 seconds. This
way, if the driving application doesn’t respond to eSignatures’ callback, a timeout will be forced, and the rest of the flow will be
finished as if the expected 200 OK message were received. If eSignatures were to wait indefinitely for a response to finish the
package, its performance would drop drastically.

For this reason, it’s highly recommended that the client’s callback service is developed in such a way that it sends its response as
soon as possible. Any other actions done by the callback service must not depend on the response being sent but should function
asynchronously.

Note: in case a Callback error should occur, eSignatures now by default retries to do the callback 3 times, during 3 retry cycles.
System administrators may customize this retry mechanism in the Worker config file. See Connective - eSignatures 5.4.0 -
Installation Documentation - Limited Public – OP for more information.

5.1 .12 Notificat ion Callback Details5.1 . 12 Notificat ion Callback Details

The Notification Callback parameter, if specified, will in certain cases override the usual behavior of sending out emails and
triggers a remote service instead. The remote service must then retrieve information about the package and choose what to do
(see section 5.8 for the Get Package Status call).

While the normal callback is called for major state changes, the notification callback can be called multiple times without any
apparent change. For that reason, the callback includes information about the type of notification which was requested.

The remote server is called only once per user action; there is no retry unless the end user requests a new notification.

Note: this callback system may at one point be superseded by a more generic extension mechanism for notifications. At that
point only the more generic mechanism will receive improvements.

Note: eSignatures waits for this remote service to complete its job before returning control to the end user. Therefore the remote
service needs to give a response within seconds.

A callback consists of a POST request to the specified URL with content-type application/json. The following parameters are
available in the JSON body:

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

packageId Unique identifier of the package String

actorId Identifier of the actor for which the notification was triggered String

https://myhost.example.org/services/callback
https://myhost.example.org/services/callback?PackageId=6aaa6664-22f8-4a4e-8b02-a1babd8eabb1


language The language which the end user was told to use (see the Language parameter in the Stakeholder
object of the Set Process Information call). String

notificationType Which kind of notification was requested Integer

notificationTypeKey Which kind of notification was requested String

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

A callback may currently happen in the following cases:

(Note that the number in the left column is the id.)

NOTIFICATIONTYPEKEY NOTIFICATIONTYPE USE CASE

SendSignerUrl 0 The single-use signing link has been used already and the end user requested a new link.

SendDownloadUrl 1 The single-use download link has been used already and the end user requested a new link.

Note: since this list may grow in the future, the remote service will need to ignore other types without returning an error
response.

Note: other use cases will not send a callback until explicitly listed in the table above. The existing emails sent when a package is
created, revoked, etc. will depend on the SendNotifications parameter which is separate from the NotificationCallbackUrl.

Note: due to circumstances, the notification type ended up being a number rather than a string. The current numeric values will
remain supported until eSignatures 6, but know that eSignatures 5.1 has included a new parameter NotificationTypeKey which
contains a string-typed identifier.

Note: in case a Callback error should occur, eSignatures now by default retries to do the callback 3 times, during 3 retry cycles.
System administrators may customize this retry mechanism in the Worker config file. See Connective - eSignatures 5.4.0 -
Installation Documentation - Limited Public – OP for more information.



5.2 Add document to package
5.2.1 Description5.2.1 Description

This call will add a document to an existing package.

Notes:

A package must not exceed 150 MB.
A package must not contain more than 15 documents and each document must not exceed 30 MB.
An .xml must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.
A PDF document’s physical dimensions must not exceed 3.99 m by 3.99 m.

Signature field locations for PDFs can be set either using coordinates in the document or the id of an object in the document. See
section 10.2 for more info about such objects.

The supported upload document formats are docx, doc, pdf, plain text, and xml. Note: some of these formats might be disabled in
the eSignatures configuration.

The response on this request will return a unique document GUID and unique ids for each of the proposed signing field locations.

Note: it is possible to add a document to a package where the "Set Process Information" call has already been run (see section
5.4). However, it is then necessary to run the “Set Process Information” call again before changing the package status to Pending.

Remarks:

Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A. When using itsme as signing method,
it is mandatory to use PdfA1A or PdfA2A as TargetType. Note however that Connective does not perform any checks
whether this TargetType has been selected.

Rotated PDFs should not be used together with text markers. Detected signature locations will not be rotated to match the
PDF text direction but will be placed near the text marker on a best-effort approach.

When you upload PDF documents that contain Text Fields of which the name/id complies with the Text Field format you
have configured in the Configuration Index, the Text Fields will be converted to empty signature fields in the output
document and the original Text Field will not be displayed. This is intended behavior.

Note: the remark above does not apply in case you upload a document that already contains one or more signatures –
whether they have been created in eSignatures or another signing application.

When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any
special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.

Packages currently can't contain both XML documents and PDF documents on which signatures will be placed. The type of
package is determined by the first uploaded document.

5.2.2 URL5.2.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/documents

5.2.3 HTTP Method5.2.3 HTTP Method

POST

5.2.4 MIME Type ( JSON + Base64)5.2.4 MIME Type ( JSON + Base64)

application/json



5.2.5 MIME Type (Mult ipart)5.2.5 MIME Type (Mult ipart)

multipart/form-data

This call expects the same input and will deliver the same output as the non-multipart version above, but the Document variable
in the JSON must not contain a base-64 encoded pdf file. Instead the call will expect the document to be included as a different
“part” of the request:

REQUEST ENTITY CONTENT TYPE DESCRIPTION

Data application/json;charset=utf
8 Json reques

Document application/octet-stream Document which needs to be signed

Representation application/octet-stream A PDF to be shown together with the document to be signed. See the
Representation parameter below for its restrictions.

Note: eSignatures v5.1 and earlier looked for a part named ‘pdf’. This is deprecated but still works.

5.2.6 Template parameters5.2.6 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.2.7 Request parameters5.2.7 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Document Conditional Attached document in base64 encoded format.
Required unless Multipart format is used. String

DocumentLanguage Required

Language to use in signature texts.
Currently supported: en, nl, de, fr, es.

This is also the language that will be used for legal notices when
LegalNoticeCode is filled for an Actor.

String

DocumentName Required

Name of the document to be shown in the eSignatures Portal.

Note: do not add an extension to the DocumentName value.

Important: the Document name must not contain any special characters
such as slash, backslash, question mark, percent, asterisk, colon, pipe, quote,
double quote, less than, greater than.

String

SigningFields Required See section 5.2.7.1 below.
Array
of
objects



CorrelationId Conditional

Id that indicates which documents within this package are correlated with
documents that have been signed in the past in other packages. 

This CorrelationId can later be used to retrieve all Audit proofs related to this
document across many packages. See section 7 for more information. 

Important: the CorrelationId value must be unique within the same Package.

Important: The Audit proofs setting must be enabled in the eSignatures
Configuration Index to use this parameter.

String

DocumentType
Optional

Required for
XML signing

Type of document that will be signed.
Supported values:
application/pdf (default)
application/xml
Word processing and text files are always converted to PDF.

String

ExternalDocumentReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used by
the eSignatures Portal. String

PdfErrorHandling Optional

How to deal with PDFs containing minor flaws. See section 4 below for more
info. Values:
Ignore
DetectWarn
DetectFail
DetectFixWarn
DetectFixFail

Object

Representation

Optional

Forbidden
for PDF
signing

Attached representation document in base64 format. This must be PDF data. String

RepresentationType Conditional Type of the representation document. Must be present when
Representation is filled. Only "application/pdf" is supported. String

TargetType Optional

The TargetType defines if an extra conversion to PDF/A needs to be done
before signing. Values:
Pdf
PdfA1A
PdfA2A
Notes: 
This will only work if the Document Conversion settings have been enabled in
the Configuration Index.
Existing signatures will be removed unless the PDF is of the specified type.
When using itsme as signing method, it is mandatory to use PdfA1A or
PdfA2A as TargetType.
Note however that Connective does not perform any checks whether this
TargetType has been selected.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.2.7.1 Signing Field Posit ion5.2.7.1 Signing Field Posit ion
PDF signingPDF signing

The location of each signature field on a PDF can be set by either using coordinates in the document (PageNumber, Width,
Heigth, etc.) or by using the id of an object in the document (the MarkerOrFieldId parameter.) See section 10 for more info.

When placing a field on a PDF it should at least be 112 px wide and 70 px high. Note: it is recommended to use slightly higher

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.4/api/DocumentSigningFields.html


values than the minimum ones. E.g. 75 px x 120 px. Using the absolute minimum values may lead to round-off errors during
conversions.

When using the MarkerOrFieldId parameter, then all other parameters except Label are forbidden. The label will by default be
generated from the text marker id part, text field id or signature field id. Specifying the Label parameter overrides the default
label.

When you choose not to use the MarkerOrFieldId parameter, then you must use all coordinates parameters: PageNumber,
Width, Heigth, Left, Top.

XML signingXML signing

XML signing does not allow for coordinates or markers to form a visual signature. Instead, all signature data will become part of
the XML document and will be added at the end. This is determined by the XML signing specification eSignatures uses. It's the
specification that determines how the signature is placed between the XML tags.

Note that all parameters except Label are forbidden. The Label parameter is required.

Note: every Label value should be unique within a document. This also implies that when a MarkerOrFieldId parameter is used
without Label as override that this marker id should be unique in the document and not clash with other labels.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

SigningFields(array
of objects)

Required (1-
n) One or more signing locations in the document

Array
of
objects

PageNumber Conditional Number of the page on which to add a signing location. First page is number 1. Zero
(0) is not supported. Negative page numbers work as described in section 10.1. Integer

Width Conditional
Width
Minimum value is 112.
It is recommended to use slightly higher values than the minimum ones.

String

Height Conditional
Height
Minimum value is 70.
It is recommended to use slightly higher values than the minimum ones.

String

Left Conditional
Position from the left of the page.
Minimum value is 1.
Negative values are not supported.

String

Top Conditional
Position from top of the page.
Minimum value is 1.
Negative values are not supported.

String

Label Conditional Text string which identifies this location for later use String

MarkerOrFieldId Conditional Unique reference to a signing field, text marker or textfield. See section 10.2 for more
details. String

5.2.8 Response parameters5.2.8 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

DocumentId Unique id for the document String



CreationTimestamp Date and time the flow was created. Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss+zz:zz String

Locations See table below Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Locations (array
of objects) Represents a possible location for a signature Array of

objects

Id Unique id for this location String

Label Detected or specified label String

PageNumber The page on which the location was found. Numbering starts with 1 and the highest possible index is
equal to the number of pages in the document. Integer

5.2.9 Example request5.2.9 Example request

{
  "Document": "JVBERi....rest-of-the-document",
  "DocumentName" : "Invoice",
  "DocumentLanguage" : "nl",
  "ExternalDocumentReference" : "INV-2019-04-01-0038",
  "SigningFields" : [
  { 
      "PageNumber" : 1,
      "Width" : "120",
      "Height" : "200",
      "Left" : "100",
      "Top" : "200",
      "Label" : "ThisIdentifiesJohnDoeHisSignatureLabel"
  }
  ]
}

5.2.10 Example response5.2.10 Example response

{
    "DocumentId": "e0cb4de4-673d-49fc-9bd1-7c81248984f9",
    "CreationTimestamp": "2019-03-28T08:54:38+00:00",
    "Locations": [
        {
            "Id": "8a96613f-b6ed-4227-9bde-c20d3ee0c9d6",
            "Label": "ThisIdentifiesJohnDoeHisSignatureLabel",
            "PageNumber": 1
        }
    ]
}

5.2.11 Response codes5.2.11 Response codes

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

200 OK The document was correctly added to the package. The response contains more information about the locations where
a signer can place a signature.



400 Bad
Request The request contained parameters which could not be accepted.

404 Not Found The package id could not be found in the database.

409 Conflict When certain document conversions are forbidden, when the input document has issues, or when marker ids are not
matched.

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

5.2.12 Error codes5.2.12 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

400 Document.InvalidTargetFileType

400 Document.NameInvalidLength

400 SigningField.MarkerAndCoordinatesCannotBeMixed

400 SigningField.MarkerNotUnique

400 SigningField.InvalidWidthCoordinate

400 SigningField.InvalidHeightCoordinate

400 SigningField.InvalidPage

400 Document.PasswordProtected

400 Pdf.UploadDoesNotComplyToSpec

400 PdfErrorHandling.InvalidType

400 Document.UnsupportedLanguage

409 Package.ApiVersionMismatch

409 Package.InvalidStatus

409 User.NotFound

409 Document.InvalidSourceFileType

409 Document.InvalidTargetFileType

409 SigningField.InvalidWidthMarker

409 SigningField.InvalidPage



409 SigningField.InvalidHeightMarker

HTTP CODE CODE

5.2.13 PDF Error Handling Details5.2.13 PDF Error Handling Details

Some PDFs might have minor flaws which prohibit signing. Depending on the request parameters and the configuration settings,
PDFs are either only checked or also modified to remove those flaws.

Note: The PDF will never be fixed if it already contains signatures, otherwise these signatures would become invalid. The presence
of signatures and a PDF flaw might then trigger an error or warning depending on the choices below.

The PdfErrorHandling parameter defines the behavior, though the configuration settings might define the behavior if this
parameter is not specified. Here are the different actions for the parameter:

Ignore

Ignore means no checks or fixes will be done. Any document will be accepted but this might later be impossible to sign or
result in a PDF with signature validation errors should a PDF flaw be present. This is the default value if this parameter is not
specified and the eSignatures configuration has no different value.

DetectWarn

When there is an issue, it will be detected and a warning is added to the eSignatures log file. The upload will still proceed.
The upload will still proceed.

DetectFail

When there is an issue, an error is added to the response and the upload is stopped.

DetectFixWarn

When there is an issue, the system will detect and try to fix it. When it’s not possible to fix it, a warning is added to the
eSignatures log but the upload will still proceed.

DetectFixFail

When there is an issue, the system will detect and try to fix it. When it’s not possible to fix the document, an error is added
to the response and the upload is blocked.

Note: these actions – ‘Ignore’ excluded – influence the speed of the system in different ways. See appendix II of the eSignatures
Configuration Guide for an overview of the steps a document goes through when the other options are selected.



5.3 Get Signing Locations
5.3.1 Description5.3.1 Description

This call provides an overview of all signing locations inside the documents within a package. You can use this call in case the
separate location lists returned by the different Add document calls were not stored for instance.

Note however that this call provides a subset of the responses that are returned by the Add document calls.

5.3.2 URL5.3.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/locations

5.3.3 HTTP Method5.3.3 HTTP Method

GET

5.3.4 MIME Type5.3.4 MIME Type

Not applicable

5.3.5 Template parameters5.3.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package. Use the value you receive as PackageId parameter in 5.1.6. String

5.3.6 Response parameters5.3.6 Response parameters

The root level has currently only one parameter: 'Documents'.

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Documents Zero or more document objects Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Documents (array of objects) Zero or more document objects Array of objects

DocumentId Unique id for the document String

ExternalDocumentReference External reference for identification. Make sure to use a unique value. String

Locations List of detected or created signature locations Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Documents --> Locations
(object) Possible locations for signatures. Object

Id Unique id for this location, to be used when refering to it later. String

Label Detected or specified label. String

PageNumber The page on which the location was found. Numbering starts with 1 and the last index is equal
to the number of pages. Integer

5.3.7 Example response5.3.7 Example response



{
    "Documents": [
        {
            "DocumentId": "7c0af947-e3db-417a-900a-c25852be3d97",
            "ExternalDocumentReference": "INV-2019-04-23-0037",
            "Locations": [
                {
                    "Id": "ae554ac8-bacc-4e8a-81a1-46af780142ea",
                    "Label": "SIG01",
                    "PageNumber": 1
                }
            ]
        },
        {
            "DocumentId": "176232c3-c97b-4b4a-91e3-c2f347c92e9f",
            "ExternalDocumentReference": "INV-2019-04-23-0038",
            "Locations": [
                {
                    "Id": "2dd4ed18-ce80-49a8-aa75-f177045b2488",
                    "Label": "SIG02",
                    "PageNumber": 1
                }
            ]
        }
    ]
}

5.3.8 Response codes5.3.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The signing locations from the package are returned successfully.

404 Not Found The package Id given does not exist.

409 Conflict The package with the specified id was made with an old version of the api.

5.3.9 Error codes5.3.9 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.ApiVersionMismatch



5.4 Set Process Information
5.4.1 Description5.4.1 Description

This webservice method updates the persons involved in the process (stakeholders) and assigns them steps which need to be
taken.

Important: an API v3.1 version of this call is also available. See section 5.5 for more information. Any new Set Process
Information features that are added to the API in the future will be introduced on that API v3.1 call while the call in this section will
not change.

Note: all stakeholders must be specified each time this call is made, otherwise they will get deleted.

5.4.2 URL5.4.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/process

5.4.3 HTTP Method5.4.3 HTTP Method

PUT

5.4.4 Template parameters5.4.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.4.5 Request parameters5.4.5 Request parameters

The root level has currently only one parameter: 'Stakeholders'.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders Required (1-n) Information about the people who are involved in the process. Array of objects

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder (array of objects) Required (1-
n) Information about the people who are involved in the process. Array of

objects

Actors Required (1-
n) Array with more information about what the stakeholder must do. Array of

objects

EmailAddress Required Email address String

FirstName Required First name String

Language Required UI language of this stakeholder.
Currently supported: en, nl, de, fr, es. String

LastName Required Last name String

BirthDate Conditional
Date of birth in format: YYYY-MM-DD
Note: activating mandated signer validation in the API or configuration
might make this required. See section 5.4.12 below.

String

ExternalStakeholderReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used
by the eSignatures Portal. String



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.4.5.1 Actor5.4.5.1 Actor

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Actors (array of
objects)

Required (1-n) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of
objects

Type Required
Signer
Receiver
Note: actor of type Signer will become a receiver as well

String

OrderIndex Required for Signer

This number specifies in which order actors need to execute their action.

If this number is the same for all actors, then the order in which they sign
doesn’t matter; they sign in parallel. Incrementing numbers indicate a
sequential signing flow: the actor with the lowest OrderIndex value must
sign first, the one with the second lowest must sign second and so on. You
can also design a complex signing flow: assign the same OrderIndex value to
multiple actors who may sign in parallel and assign a different OrderIndex
value to actors who must sign before or after the parallel signing.

Int

LocationIds Required for Signer The location ids where a signature must be placed by this person. Array of
strings

SigningTypes Required for Signer One or more signing type info objects. See section 8. Array of
objects

Phonenumber Optional
Only Signer

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international dialing
prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

RedirectURL

Optional
Only Signer
Required if
IsBackButtonEnabled
is set to false in the
Configuration Index.

Url to which the end user is redirected after signing, or rejecting. 
This field must be a valid absolute url. See section 5.4.14 Redirect Details
below.

String



RedirectType

Conditional

Only signer

Forbidden if no
RedirectUrl has been
set.

This parameter defines when exactly actors are redirected when using an
asynchronous signing method and when a RedirectUrl has been defined.

Possible values: AfterSession (default), AfterCompletion, AfterDelay,
Immediately.

By default, actors are redirected AfterSession. This means they cannot close
the signing session and have to wait for all documents to be signed before
being redirected.

For actors to be redirected immediately, enter Immediately as value.

For actors to be redirected after 5 seconds, enter AfterDelay as value.
To make sure the final actor is only redirected after the entire package is
completed, enter AfterCompletion as value.
Note: when AfterCompletion is set for multiple actors, it will only be applied
to the final actor. For the other actors, the default AfterSession will be used.

String

SendNotifications Optional
Only Signer

eSignatures can send e-mails to the actors whose action is required, such as
signing. Such notifications can be enabled or suppressed by setting this
parameter as ‘true’ or ‘false’ (the default is ‘false’).
This parameter is set per actor.

Boolean

UserRoles
Conditional
Only Signer
Forbidden for XML
signing

Information about the signer’s function. This field must match the language
used in the documents to be legally valid. Can currently only be passed when
signature policy is used, as seen in section 5.4.13 below.

Array of
strings

LegalNoticeCode
Optional
Only Signer
Forbidden for XML
signing

LEGALNOTICE1
LEGALNOTICE2
LEGALNOTICE3

The 3 values will point to the 3 legal notices built into the application. These
can be altered in the Configuration Index. 
The language in which the legal notice is displayed, depends on the
DocumentLanguage.

String

LegalNoticeText

Optional
Only Signer

Forbidden for XML
signing.

Custom legal notice text in case none of the three predefined legal notices
apply. The text should be written in the same language as the one used in the
documents of the package.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.4.5.2 Signing Type Specific In formation5.4.5.2 Signing Type Specific In formation

The following object defines what kinds of signing types are allowed and it can define extra validation steps for that signing type.

Note: when any of the optional parameters are specified, all signing type objects need to contain the same values for those
parameters. This is especially important for MandatedSignerValidation. When you are using choice of signing (i.e. when the
signer may choose from different signing types), and you set the MandatedSignerValidation parameter to MatchId or
NameAndBirthDate for one signing type, you must also set that parameter to the same value for all the other signing types for
that actor, even though those signing types may not support MandatedSignerValidation.

This restriction will be solved in a future version of eSignatures, making all kinds of combinations possible.



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders --> 
Actors -->
SigningTypes (array of
objects)

Required (1-
n) This object specifies the signing type and its related properties. Array of

objects

SigningType Required The signing type.
See section 9. String

CommitmentTypes
Conditional
Forbidden
for XML
signing

One or more OIDs of commitment types. Can only be passed when signature
policy is used. See section 5.4.13 below. String

MandatedSignerValidation Optional

Type of validation to execute during eID or other smart card signing session.
See section 5.4.12 below. Values:
Disabled
NameAndBirthDate
MatchId

String

MandatedSignerIds Conditional
Defines which eID or other smart cards are allowed to sign during this
session. See section 5.4.12. Required when MandatedSignerValidation is
of type MatchId.

Array of
strings

MatchLevel Conditional

Can only be passed when NameAndBirthDate is used as
MandatedSignerValidation.

This parameter determines how accurately the actor’s FirstName and
LastName must match the data retrieved from the signing certificate or
signing service.

Important: do not add the percentage sign to the value. A value between 90
and 95 usually produces good results.

See section 5.4.12 Mandated Signer Validation for more information.

Integer
between
50 and
100

SignaturePolicyId Optional
Signing policy details for the signature. The default SignaturePolicyId is set by
Connective in the Configuration Index. See section 5.4.13 below for more
information. If clients want to use a custom Signature Policy, they need to log
a service request at Connective.

String

5.4.6 Example request 15.4.6 Example request 1

In this example request, one actor named John Doe will sign one document inside a package, choosing BeId or BeLawyer as
signing type.



{
"Stakeholders": [
    {
      "FirstName": "John",
      "LastName": "Doe",
      "EmailAddress": "john.doe@example.org",
      "Language": "en",
      "BirthDate": "1972-09-24",
      "ExternalStakeholderReference": "C0004105",
      "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 1,
          "LocationIds": [
            "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524", "c2e325a4-7b1d-42a6-8179-5377707d007c"
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "MatchId",
              "MandatedSignerIds": [
                "72092400465", "72092630155"
              ]
            },
            {
              "SigningType": "BeLawyer",
              "MandatedSignerValidation": "MatchId",
              "MandatedSignerIds": [
                "83fc726f-9e4a-486f-9d99-87c6604bde7d","7ab8594b-4cd0-4c7e-862e-3cc226622149"
              ]
            }
          ],
          "PhoneNumber": "+32477123456",
          "UserRoles": [
            "Lawyer"
          ],
          "SendNotifications": true,
          "RedirectUrl": "https://www.mycompany.com"
        }
      ]
    }
  ]
}

5.4.7 Example request 25.4.7 Example request 2

This example request displays a complex signing use case: John Doe will use BeId to sign his recruitment contract at MyCompany.
Once he has signed, Jane Jefferson (the CEO of MyCompany) and Bob Smith (the HR Officer of MyCompany) must countersign
the contract. The OrderIndex value determines John Doe must sign first; he has the lowest OrderIndex value. Then, the two
other actors must sign. The order in which they do has no importance – since the OrderIndex value is the same for both, but
higher than the one for John Doe.

{
"Stakeholders": [
    {
      "FirstName": "John",
       "LastName": "Doe",
       "EmailAddress": "john.doe@example.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "Employee",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 1,



          "OrderIndex": 1,
          "LocationIds": [
            "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524"
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "Jane",
       "LastName": "Jefferson",
       "EmailAddress": "jane.jefferson@mycompany.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "CEO",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "LocationIds": [
            "76284719e524-5530-4770-b8d8-68f35693"
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "Bob",
       "LastName": "Smith",
       "EmailAddress": "bob.smith@mycompany.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "HR Officer",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "LocationIds": [
            "55304486e524-5530-4770-b8d8-68f35748"
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
]
}

5.4.8 Response parameters5.4.8 Response parameters



PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

None Empty object

5.4.9 Example response5.4.9 Example response

{ }

5.4.10 Response codes5.4.10 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The process information has successfully been added to the package.

400 Bad Request There are invalid parameters in the request.

404 Not Found When an unknown package id is passed.

409 Conflict Some parameters conflict with the data found in the database or configuration.

5.4.11 Error codes5.4.11 Error codes

HHTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

400 Stakeholder.BirthDayInFuture

400 Stakeholder.UnsupportedLanguage

400 SigningField.InvalidPage

400 SigningType.Invalid

400 Stakeholder.EmailAddressInvalid

400 SignaturePolicy.MissingUserRole

400 SignaturePolicy.MissingCommitmentType

400 Signer.ParameterCannotBeUsedWithoutSignaturePolicy

400 Actor.TypeInvalid

400 Actor.MissingPhoneNumber

409 MandatedSigner.BirthDateMissing

409 MandatedSigner.MandatedSignerIdMissing

409 SignaturePolicy.NotFound

409 CommitmentType.NotAllowed



409 PhoneNumber.Invalid

409 Location.NotFound

409 SignaturePolicy.ShouldBeSameForActor

409 CommitmentType.ShouldBeSameForActor

409 MandatedSigner.MultipleValidationTypesNotAllowed

409 SigningType.Disabled

HHTP CODE CODE

5.4.12 Mandated signer validation5.4.12 Mandated signer validation

eSignatures can do an extra identity check to verify if an end user is mandated to sign during a particular signing session. This
check is called Mandated Signer Validation.

How does mandated signer validation work?

Some signing methods use a signing certificate (BeID, BeLawyer and Itsme) or signing service (iDIN) that contains data directly
tied to the end user. This data may be their first and last name, but also their national security number or laywerID.

To validate if an end user is mandated to sign during a particular session, eSignatures compares the data the API user enters in
the Set Process Information call to the data stored in the signing certificate, or to the data returned by the signing service (in case
of iDIN). If the data matches, the end user is mandated to sign. If it doesn’t, the end user receives a message they are not
mandated.

Types of mandated signer validation

The validation can be done in two ways: based on a unique identifier (MatchId) linked to a smart card or based on the end user’s
name and birthdate data stored in the signing certificate (NameAndBirthDate).

MatchId

The following signing methods support mandated signing based on MatchId:

BeID
BeLawyer

In case of BeID the national security number is used as unique ID. For BeLawyer, the LawyerID is used.

NameAndBirthDate

The following signing methods support mandated signing based on NameAndBirthDate:

BeID
Itsme
iDIN

How to use manded signer validation in the API?

MatchId

Add “MatchId” as value of the MandatedSignerValidation parameter.

Then add the required unique identifiers as value of the MandatedSignerIds parameter. Only the certificates that contain



one of the allowed ids will be mandated to sign.

Tip:

The system admin can also choose to set MatchId as default validation type in the Configuration Index. This way, the API
user doesn’t need to enter the MandatedSignerValidation parameter, but only the MandatedSignerIds parameter.

When MatchId is set as default in the Config Index, note that it can still be disabled for a single API request by passing
“Disabled” as value of the MandatedSignerValidation parameter.

NameAndBirthDate

Add “NameAndBirthDate” as value of the MandatedSignerValidation parameter. Important: make sure the name and
birth date exactly match the data on the signing certificate. How to do so is explained in Which data must match? below.

The MandatedSignerIds parameter is not used in this case.

Note: the API also accepts numeric values (“0” = Disabled, “1” = NamedAndBirthDate, “2” = MatchId) but this is deprecated and
will be removed in API v4 / eSignatures 6. It is recommended to use text ids.

Which data must match?

In this section we provide an overview of the eSignatures data that is compared to the signing certificate data.

Important: since Connective does not issue the signing certificates used in the respective signing methods, we have zero control
over the information they contain. In order to know which data to enter in the API request, the API user must check the data on
the signing certificate to make sure the data matches.

For BeID signing based on MatchId:

The id entered as MandatedSignerIds must match the national security number stored in the signing certificate of the eID
card.

For BeLawyer signing based on MatchId:

The id entered as MandatedSignerIds must match the LawyerID stored in the signing certificate of the BeLawyer card.

For BeID signing based on NameAndBirthDate:

The FirstName value entered on Stakeholder level must match the “G=” value (Given Name) on the eID card.
The LastName value must match the “SN=” value (SurName).
The BirthDate must match the Date of birth value.

To check which data is stored on an eID card use the eID Viewer application.

For Itsme signing based on NameAndBirthDate:

The FirstName value entered on Stakeholder level must match the First name(s) value in their Itsme app.
The LastName value must match the Surname value.
The BirthDate value must match the Date of Birth value.

To check which data is stored in an end user’s itsme app, they must consult My ID data in their app.

For iDIN signing based on NameAndBirthDate:

The FirstName value is not checked, since iDIN doest not store this info.
The LastName value must match the consumer.legallastname value.
The BirthDate value must match the consumer.dateofbirth value.



Attention: specific LastName naming conventions apply with iDIN.

It must be the legal last name of the iDIN consumer, without prefixes.
It may contain a maximum number of 200 characters without numbers.
It must not include the prefix of the first last name. Prefixes of later sections of the last name must be included.
If the last name consists of multiple sections that are separated by a -, the – must not be led and followed by a space.
Leading and trailing spaces are not allowed.

Examples

For the name “Luana van Oranje-Nassau van Amsberg” the value should be “Oranje-Nassau van Amsberg”.
For the name “Jacques d’Ancona” the value should be “d’Ancona”.
For the name “Jacques d’ Ancona” the value should be “Ancona”

Choice of signing with Mandated Signer Validation

When you want to offer choice of signing combined with mandated signer validation, you need to make sure that all the signing
methods you add on Actor level support the same Mandated Signer Validation type. For instance, if you want the end user to be
able to choose between Itsme and BeID, you need to enter “NameAndBirthDate” as MandatedSignerValidation value, since
that’s the only type both signing methods support.

This restriction will be solved in a future version of eSignatures, making all kinds of combinations possible.

What to do in case the data doesn't match?

For choice of signing with mandated signing to work, the data stored on the different signing certificates must be identical.
Practice has shown that this is often not the case. Even when using a single signing method such as BeID, it may occur that the
data stored in the signing certificate doesn't match the visual representation on the physical eID card, and therefore the wrong
data is entered in the API call. This especially applies to names with special characters, or additional first names, etc.

In previous versions of eSignatures, the slightest mismatch in data would render the signer "not mandated to sign".

As of eSignatures 5.4 however, the system admin can configure a MatchLevel value in the Config Index when using
NameAndBirthDate as MandatedSignerValidation. The MatchLevel parameter determines how accurately the FirstName
and LastName entered in the Set Process Information or Instant Package Creation call must match the data retrieved from the
signing certificate or signing service. The default value is set to 100%, which means the data must be completely identical. When
you notice a signer constantly receives error messages stating they are not mandated to sign, you can lower the MatchLevel to
for instance 90 or 95 in the Configuration Index. Or you can override the Config Index value by passing the MatchLevel
parameter in the API call, in case you don’t want to lower the accuracy on environment level.

This way you can configure the right balance so that only the required party is able to sign, while the identity check is flexible
enough to go past minor inconsistencies.

Note: The Jaro-Winkler algorithm is used to calculate the accuracy. So, the accuracy is not based on the exact number of
characters that match.

5.4.13 Signature Policies and Commitment Types5.4.13 Signature Policies and Commitment Types

Digital signatures can reference a signing policy which details the terms and conditions of how a valid signature should be
created and validated.

Since such a policy needs to be drafted before it can be used, these policies are specified using a single Id which needs to be
configured in the eSignatures database. Please ask the Connective customer services team for more information when a policy is
required.

Commitment types are limited to the following set of 6 types defined in the ETSI CAdES standards:



TYPE OID DESCRIPTION

1.2.840.113549.1.9.16.6.1 Proof of origin

1.2.840.113549.1.9.16.6.2 Proof of receipt

1.2.840.113549.1.9.16.6.3 Proof of delivery

1.2.840.113549.1.9.16.6.4 Proof of sender

1.2.840.113549.1.9.16.6.5 Proof of approval

1.2.840.113549.1.9.16.6.6 Proof of creation

5.4.14 Redirect URL Details5.4.14 Redirect URL Details

The redirect url is used to redirect the end user to the originating web application pointed to by that URL. The redirect occurs
immediately after the user has signed or rejected.

If there is no URL, the end user will have to close the current tab by clicking the Close Tab button of the browser.

The base URL (without any parameters) must be given in the Set Process Information call and is appended with the following
query parameters:

SessionID (unique identifier of the package signing session)
ExternalReference (as found in the Stakeholder object of the Set Process information call)
Status (SIGNED, REJECTED or INVALIDTOKEN)
PackageExternalReference (as found in the ExternalPackageReference parameter of the Create Package call/Create
Instant Package call)

The RedirectUrl parameter must contain a valid, absolute URL with no existing query parameters.

For example, if the RedirectUrl parameter contains the following redirect url:

https://myserver.example.org/rental/services/testredirect

then the effective redirect URL will be:

https://myserver.example.org/rental/services/testredirect?**SessionID**=5a2aff04-3cfa-4278-9480-
64ac39f74734&**ExternalReference**=user1@example.org&**Status**=REJECTED&**PackageExternalReference**=dossier-
3592

Note: the end user can counterfeit the redirect URL because the redirection happens client-side! Either establish a second secure
channel by means of the Callback URL, or verify through session state that the end user returned from the correct session id.
Afterwards a call to Get Package Status (see section 5.8) must be done to verify that the document was actually signed or rejected.

Note: during asynchronous signing, the signer has the possibility to close the signing session - by means of a Close button -
while the signing continues in the background. The purpose of a RedirectUrl however is to redirect the signer to a new URL after
the signing has finished. By default, the signer has to wait until all documents are signed before being redirected. As of
eSignatures 5.4, it is possible to configure when the redirect happens: 1) immediately as soon as the signing starts, 2) after a delay
of 5 seconds, or 3) after completion of all documents.

https://myserver.example.org/rental/services/testredirect
https://myserver.example.org/rental/services/testredirect?**SessionID**=5a2aff04-3cfa-4278-9480-64ac39f74734&**ExternalReference**=user1@example.org&**Status**=REJECTED&**PackageExternalReference**=dossier-3592


5.5 Set Process Information (v3.1)
5.5.1 Description5.5.1 Description

This webservice method updates the people involved in the process, i.e. the stakeholders, and assigns them the steps that need to
be taken.

As of eSignatures 5.4.2, a stakeholder can either be a person (default), a list of persons, or a contact group. The type of stakeholder
is defined by the Type parameter. When you set the type to Person, or don’t pass a type at all, the API call will function exactly as
in previous versions.

If you want one of multiple persons to be able to sign the package for the entire group, set the Type parameter to PersonGroup,
pass a PersonGroupName and list the different persons in the Persons array. Each person of the group will receive a unique
URL to sign their document. Attention: as soon as one member of the group has signed, the others no longer can.

If you don’t want to list the different persons in each API call, you can also define a contact group in the eSignatures WebPortal. In
that case you set the Type to ContactGroup and only need to pass the ContactGroupCode in the call.

Important notes:

The API v.3.1 version of this call allows you to set multiple legal notices within a single signing session. You can, for instance,
set a certain legal notice on one location (i.e. document), and a different legal notice on another location. Or you can set a
general legal notice on Actor level which will be applied to all locations where that actor must sign, unless a different legal
notice is set for specific locations.
All stakeholders must be specified each time this call is made, otherwise they will get deleted.
Any new Set Process Information features that are added to the API in the future will be introduced on this API v3.1 call.
This is the only call which has v3.1 in the URL, all others will keep using v3.

5.5.2 URL5.5.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3.1/packages/{id}/process

5.5.3 HTTP Method5.5.3 HTTP Method

PUT

5.5.4 Template parameters5.5.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.5.5 Request parameters5.5.5 Request parameters

The root level has currently only one parameter: 'Stakeholders'.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders Required (1-n) Information about the people who are involved in the process. Array of objects

5.5.5.1 Parameters when Stakeholder Type is set to Person5.5.5.1 Parameters when Stakeholder Type is set to Person

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to Person, or not passed at all. The Set Process Information call
will function exactly as in previous versions.

When the Stakeholder Type is set to another value, these parameters are forbidden.



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder (array of objects) Required (1-
n) Information about the people who are involved in the process.

Array
of
objects

Actors Required (1-
n) Array with more information about what the stakeholder must do.

Array
of
objects

Type Optional Stakeholder type: Person String

EmailAddress Required Email address String

FirstName Required First name String

Language Required UI language of this stakeholder. Currently supported: en, nl, de, fr, es. String

LastName Required Last name String

BirthDate Conditional
Date of birth in format: YYYY-MM-DD Note: activating mandated signer
validation in the API or configuration might make this required. See section
5.4.12.

String

ExternalStakeholderReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used
by the eSignatures Portal. String

5.5.5.2 Parameters when Stakeholder Type is set to PersonGroup5.5.5.2 Parameters when Stakeholder Type is set to PersonGroup

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to PersonGroup. When the Type is set to another value, these
parameters are forbidden.

When the Stakeholder Type is set to PersonGroup any of the persons listed in the Persons array is allowed to sign the package
for the entire group. All persons listed in the Persons array will receive a unique URL to sign their document.

Attention: As soon as one person has signed the document, the others no longer can.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder (array of
objects)

Required (1-
n) Information about the people who are involved in the process. Array of objects

Actors Required (1-
n)

Array with more information about what the stakeholder must
do. Array of objects

Type Required Stakeholder type: PersonGroup String

PersonGroupName Required Name of the PersonGroup
String
Max value: 128
characters

Persons Required This object provides information about all persons who are
allowed to sign. Array of objects



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Persons (array of
objects)

Required if Type is set to
PersonGroup.
Otherwise forbidden.

This object provides information about all persons who are allowed to sign.
Array
of
objects

EmailAddress Required Email address. String

FirstName Required First name. String

Language Required UI language of this person.
Currently supported: en, nl, de, fr, es. String

LastName Required Last name. String

BirthDate Required
Date of birth in format: YYYY-MM-DD
Note: activating mandated signer validation in the API or Configuration
Index might make this required. See section 5.4.12.

String

Phonenumber Optional

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international
dialing prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

ExternalReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used
by the eSignatures Portal. String

5.5.5.3 Parameters when Stakeholder Type is set to ContactGroup5.5.5.3 Parameters when Stakeholder Type is set to ContactGroup

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to ContactGroup. When the Type is set to another value, these
parameters are forbidden.

Before you can use the ContactGroup type, you must first create a contact group in the eSignatures WebPortal and add the
required contacts to it. Once you’ve created a contact group, a code is generated which must be passed as ContactGroupCode.

Any contacts that were added to the group will be allowed to the sign the package and will receive a unique signing URL.

Attention: As soon as one person has signed the document, the others no longer can.

STAKEHOLDERS (ARRAY OF
OBJECTS)

REQUIRED
(1-N) INFORMATION ABOUT THE PEOPLE WHO ARE INVOLVED WITH THIS PACKAGE

ARRAY OF
OBJECTS

Actors Required
(1-n) Array with more information about what the stakeholder must do. Array of

objects

Type Required Stakeholder type: ContactGroup String

ContactGroupCode Required Code that was generated when creating a contact group in the
eSignatures WebPortal. Integer

5.5.5.4 Actor5.5.5.4 Actor



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Actors (array of
objects)

Required (1-n) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of
objects

Type Required
Signer
Receiver
Note: actor of type Signer will become a receiver as well

String

OrderIndex Required for Signer

This number specifies in which order actors need to execute their action.

If this number is the same for all actors, then the order in which they sign
doesn’t matter; they sign in parallel. Incrementing numbers indicate a
sequential signing flow: the actor with the lowest OrderIndex value must
sign first, the one with the second lowest must sign second and so on. You
can also design a complex signing flow: assign the same OrderIndex value to
multiple actors who may sign in parallel and assign a different OrderIndex
value to actors who must sign before or after the parallel signing.

Int

Locations Required for Signer The locations where a signature must be placed by this person. Array of
string

SigningTypes Required for Signer One or more signing type info objects. See section 9. Array of
objects

Phonenumber Optional
Only Signer

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international dialing
prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

RedirectURL

Optional
Only Signer
Required if
IsBackButtonEnabled
is set to false in the
Configuration Index.

Url to which the end user is redirected after signing, or rejecting. 
This field must be a valid absolute url. See section 5.4.14 Redirect Details
below.

String

RedirectType

Conditional

Only signer

Forbidden if no
RedirectUrl has been
set.

This parameter defines when exactly actors are redirected when using an
asynchronous signing method and when a RedirectUrl has been defined.

Possible values: AfterSession (default), AfterCompletion, AfterDelay,
Immediately.

By default, actors are redirected AfterSession. This means they cannot close
the signing session and have to wait for all documents to be signed before
being redirected.

For actors to be redirected immediately, enter immediately as value.

For actors to be redirected after 5 seconds, enter AfterDelay as value.
To make sure the final actor is only redirected after the entire package is
completed, enter AfterCompletion as value.
Note: when AfterCompletion is set for multiple actors, it will only be applied
to the final actor. For the other actors, the default AfterSession will be used.

String

SendNotifications Optional
Only Signer

eSignatures can send e-mails to all the people who can sign. Such
notifications can be enabled or suppressed by setting this parameter as ‘true’
or ‘false’ (the default is ‘false’).

Boolean



UserRoles
Conditional
Only Signer
Forbidden for XML
signing

Information about the signer’s function. This field must match the language
used in the documents to be legally valid. Can currently only be passed when
signature policy is used, as seen in section 5.4.13.

Array of
strings

LegalNoticeCode
Optional
Only Signer
Forbidden for XML
signing

LEGALNOTICE1
LEGALNOTICE2
LEGALNOTICE3

The 3 values will point to the 3 legal notices built into the application. These
can be altered in the Configuration Index.
The language in which the legal notice is displayed depends on the
DocumentLanguage.
Note: a LegalNoticeCode or LegalNoticeText set on Location level takes
precedence over this value.

String

LegalNoticeText

Optional
Only Signer

Forbidden for XML
signing.

Custom legal notice text in case none of the three predefined legal notices
apply. The text should be written in the same language as the one used in the
documents of the package. 
Note: a LegalNoticeCode or LegalNoticeText set on Location level takes
precedence over this value.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.5.5.2 Location5.5.5.2 Location

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders => Actors
=> Locations (array of
objects)

Required (1
n) This object specifies the locations where a signature must be placed.

Array
of
objects

Id Required The id of the location where a signature must be placed by this person. String

LegalNoticeCode Optional

LEGALNOTICE1
LEGALNOTICE2
LEGALNOTICE3

The 3 values will point to the 3 legal notices built into the application. These can
be altered in the Configuration Index.

String

LegalNoticeText Optional
Custom legal notice text in case none of the three predefined legal notices apply.
The text should be written in the same language as the one used in the
documents of the package.

String

5.5.5.3 Signing Type Specific In formation5.5.5.3 Signing Type Specific In formation

The following object defines what kinds of signing types are allowed and it can define extra validation steps for that signing type.

Note: when any of the optional parameters are specified, all signing type objects need to contain the same values for those
parameters. This is especially important for MandatedSignerValidation. When you are using choice of signing (i.e. when the
signer may choose from different signing types), and you set the MandatedSignerValidation parameter to MatchId or
NameAndBirthDate for one signing type, you must also set that parameter to the same value for all the other signing types for
that actor, even though those signing types may not support MandatedSignerValidation.

This restriction will be solved in a future version of eSignatures, making all kinds of combinations possible.



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders --> 
Actors -->
SigningTypes (array of
objects)

Required (1-
n) This object specifies the signing type and its related properties. Array of

objects

SigningType Required The signing type.
See section 9. String

CommitmentTypes
Conditional
Forbidden
for XML
signing

One or more OIDs of commitment types. Can only be passed when signature
policy is used. See section 5.4.13.

Array of
strings

MandatedSignerValidation Optional

Type of validation to execute during eID or other smart card signing session.
See section 5.4.12. Values:
Disabled
NameAndBirthDate
MatchId

String

MandatedSignerIds Conditional
Defines which eID or other smart cards are allowed to sign during this
session. See section 5.4.12. Required when mandated signer validation is of
type MatchId.

Array of
strings

MatchLevel Conditional

Can only be passed when NameAndBirthDate is used as
MandatedSignerValidation.

This parameter determines how accurately the actor’s FirstName and
LastName must match the data retrieved from the signing certificate or
signing service.

Important: do not add the percentage sign to the value. A value between 90
and 95 usually produces good results.

See section 5.4.12 Mandated Signer Validation for more information.

Integer
between
50 and
100

SignaturePolicyId Optional
Signing policy details for the signature. The default SignaturePolicyId is set by
Connective in the Configuration Index. See section 5.4.13 for more
information. If clients want to use a custom Signature Policy, they need to log
a service request at Connective.

String

5.5.6 Example request 15.5.6 Example request 1

In this example request, one actor named John Doe will sign on two locations (i.e. 2 documents) using BeId or Manual as signing
type.

For location 1, a specific legal notice is defined which takes precedence over the legal notice set on Actor level. For location 2, no
specific legal notice is defined, and the legal notice set on Actor level will be used. Note that the legal notice set on Location level
will take precedence over the legal notice set on Actor level.



{
"Stakeholders": [
    {
      "FirstName": "John",
      "LastName": "Doe",
      "EmailAddress": "john.doe@example.org",
      "Language": "en",
      "BirthDate": "1972-09-24",
      "ExternalStakeholderReference": "C0004105",
      "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "Locations": [
            {
              "Id": "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524",
              "LegalNoticeCode": "LEGALNOTICE1"
            },
            {
              "Id": "2e000002-fae3-46e1-ba01-5b592bf8dc32",
              "LegalNoticeCode": "LEGALNOTICE2"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "beid"
            },
            {
              "SigningType": "manual"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
  ]
}

5.5.7 Example request 25.5.7 Example request 2

This example request displays a complex signing use case: John Doe will use BeId to sign his recruitment contract at MyCompany.
Once he has signed, Jane Jefferson (the CEO of MyCompany) and Bob Smith (the HR Officer of MyCompany) must countersign
the contract. The OrderIndex value determines John Doe must sign first; he has the lowest OrderIndex value. Then, the two
other actors must sign. The order in which they do has no importance – since the OrderIndex value is the same for both, but
higher than the one for John Doe.

{
"Stakeholders": [
    {
      "FirstName": "John",
       "LastName": "Doe",
       "EmailAddress": "john.doe@example.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "Employee",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 1,
          "Locations": [
            {
              "Id": "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524"
            },
            {
              "Id": "2e000002-fae3-46e1-ba01-5b592bf8dc32"



              "Id": "2e000002-fae3-46e1-ba01-5b592bf8dc32"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "Jane",
       "LastName": "Jefferson",
       "EmailAddress": "jane.jefferson@mycompany.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "CEO",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "Locations": [
            {
              "Id": "76284719e524-5530-4770-b8d8-68f35693"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "Bob",
       "LastName": "Smith",
       "EmailAddress": "bob.smith@mycompany.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "HR Officer",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "Locations": [
            {
              "Id": "55304486e524-5530-4770-b8d8-68f35748"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
]
}



5.5.8 Example request 35.5.8 Example request 3

In this example request, a PersonGroup containing 3 persons has been created. Any of the listed persons will be able to sign the
package using either beid or manual signing.

{
    "Stakeholders": [
        {
        "Type": "PersonGroup",
        "PersonGroupName": "APIGroup",
            "Persons": [
                {
                    "FirstName": "John",
                    "LastName": "Smith",
                    "EmailAddress": "John.Smith@email.com",
                    "Language": "nl",
                    "BirthDate": "1980-10-21",
                },
                {
                    "FirstName": "Jane",
                    "LastName": "Jefferson",
                    "EmailAddress": "Jane.Jefferson@email.com",
                    "Language": "nl",
                    "BirthDate": "1985-05-05",
                },
    {
                    "FirstName": "Joe",
                    "LastName": "Doe",
                    "EmailAddress": "Joe.Doe@email.com",
                    "Language": "nl",
                    "BirthDate": "1990-07-05",
                },
                ],
      "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 1,
          "Locations": [
            {
              "Id": "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524",
              "LegalNoticeCode": "LEGALNOTICE1"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "beid"
            },
            {
              "SigningType": "manual"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
  ]
}

5.5.9 Response parameters5.5.9 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

None Empty object



5.5.10 Example response5.5.10 Example response

{ }

5.5.11 Response codes5.5.11 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The process information has successfully been added to the package.

400 Bad Request There are invalid parameters in the request.

404 Not Found When an unknown package id is passed.

409 Conflict Some parameters conflict with the data found in the database or configuration.

5.5.12 Error codes5.5.12 Error codes

HHTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

400 Request.ShouldBeEmpty:[Data field]

400 Stakeholder.BirthDayInFuture

400 Stakeholder.UnsupportedLanguage

400 SigningField.InvalidPage

400 SigningType.Invalid

400 Stakeholder.EmailAddressInvalid

400 SignaturePolicy.MissingUserRole

400 SignaturePolicy.MissingCommitmentType

400 Signer.ParameterCannotBeUsedWithoutSignaturePolicy

400 Actor.TypeInvalid

400 Actor.MissingPhoneNumber

409 MandatedSigner.BirthDateMissing

409 MandatedSigner.MandatedSignerIdMissing

409 SignaturePolicy.NotFound

409 CommitmentType.NotAllowed

409 PhoneNumber.Invalid



409 Location.NotFound

409 SignaturePolicy.ShouldBeSameForActor

409 CommitmentType.ShouldBeSameForActor

409 MandatedSigner.MultipleValidationTypesNotAllowed

409 SigningType.Disabled

HHTP CODE CODE

5.5.13 Mandated signer validation5.5.13 Mandated signer validation

These parameters haven't changed. See section 5.4.12.

5.5.14 Signature Policies and Commitment Types5.5.14 Signature Policies and Commitment Types

These parameters haven't changed. See section 5.4.13.

5.5.15 Redirect URL Details5.5.15 Redirect URL Details

These parameters haven't changed. See section 5.4.14.



5.6 Set Package Status
5.6.1 Description5.6.1 Description

By means of the Set Package Status call, you can change the status of a package.

The available statuses are:

Pending
Revoked

Pending

Once the package is created and filled with documents, the status needs to be changed to “Pending”. This will make the package
visible for each of the stakeholders in their Signer Portal.

Revoked

When a package has the status “Pending” but you want to delete it, you must first change the status to “Revoked”. This make the
package unavailable for signing.

If the package was created with the SendNotifications parameter set to true, then all signers will get a notification that they can
no longer sign the specified package.

5.6.2 URL5.6.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/status

5.6.3 HTTP Method5.6.3 HTTP Method

PUT

5.6.4 MIME Type5.6.4 MIME Type

application/json

5.6.5 Template parameters5.6.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.6.6 Request parameters5.6.6 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Status Required Pending
Revoked String

5.6.7 Example request5.6.7 Example request

In this example we set the status of the package to "Pending", making it available for signing.

{
   "Status": "Pending"
}

5.6.8 Response parameters5.6.8 Response parameters

The response is currently the same as that of the Get Package Status call. See section 5.8.

5.6.9 Response codes5.6.9 Response codes



RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package was successfully changed to the new status.

400 Bad Request When invalid parameters are passed.

404 Not Found When an unknown package id is passed.

409 Conflict When the package doesn't contain any documents or the status doesn't allow revocation.

5.6.10 Error codes5.6.10 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

403 User.PermissionDenied

404 Package.NotFound

409 Package.InvalidStatus

409 Package.ApiVersionMismatch

409 Package.ContainsNoPackageSigners

409 Package.ContainsNoDocuments

409 Package.ContainsDocumentWithLocationsWithNoSigners

409 Package.ContainsNoDocumentSigners

409 Package.ContainsDocumentWithNoSigners



5.7 Instant Package Creation
5.7.1 Description5.7.1 Description

This call creates a package with a single document in it and instantly prepares it for signing.

The response is nearly the same as Get Package Status (with the addition of the package id), saving an extra call.

Notes:

A document must not exceed 30 MB.
A document’s physical dimensions must not exceed 3.99 m by 3.99 m.
An .xml document must not contain more than 2 million characters per file.
Large files might affect signing performance depending on the user’s internet connection.

Signature field locations can be set either using coordinates in the document or the id of an object in the document. See section
10 for more info.

The supported upload document formats are docx, doc, pdf, plain text, and xml.

Note: some of these formats might be disabled in the eSignatures configuration.

Remarks:

Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A. When using itsme as signing method,
it is mandatory to use PdfA1A or PdfA2A as TargetType. Note however that Connective does not perform any checks
whether this TargetType has been selected.

Rotated PDFs should not be used together with text markers. Detected signing fields will not be rotated to match the PDF
text direction but will be placed near the text marker on a best-effort approach.

When you upload PDF documents that contain Text Fields of which the name/id complies with the Text Field format you
have configured in the Configuration Index, the Text Fields will be converted to empty signature fields in the output
document and the original Text Field will not be displayed. This is intended behavior.

Note: in case you upload a document that already contains one or more signatures – whether they have been created in
eSignatures or another signing application – the remark above does not apply.

When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any
special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.

5.7.2 URL5.7.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/instant

5.7.3 HTTP Method5.7.3 HTTP Method

POST

5.7.4 MIME Type ( JSON + Base64)5.7.4 MIME Type ( JSON + Base64)

application/json

5.7.5 MIME Type (Mult ipart)5.7.5 MIME Type (Mult ipart)

multipart/form-data

This call expects the same input and will deliver the same output as the non-multipart version above, but the Document or
Representation parameter in the JSON must not contain base-64 encoded file data. Instead the call will expect the document to



be included as a different “part” of the request.

REQUEST ENTITY CONTENT TYPE DESCRIPTION

Data application/json;charset=utf
8 Json request

Document application/octet-stream Document that needs to be signed

Representation application/octet-stream A PDF to be shown together with the document to be signed. See the
Representation parameter below for its restrictions.

Note: eSignatures v5.1 and earlier looked for a part named 'pdf'. This is deprecated but still works.

5.7.6 Request parameters5.7.6 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Document Conditional Attached document in base64 encoded format. 
Required unless Multipart format is used. String

DocumentLanguage Required

Language to use in signature texts. 
Currently supported: en, nl, de, fr, es.

This is also the language that will be used for legal notices when
LegalNoticeCode is filled.

String

DocumentName Required

Name of the document and package to be shown in the
eSignatures Portal.
Note: do not add an extension to the DocumentName value.

Important: the name must not contain any of the following
characters: slash, backslash, question mark, percent, asterisk,
colon, pipe, double quote, less than, greater than.

String

Initiator Required Email address of a registered user String

Stakeholders Conditional
Information about the people who are involved in the process. 
See section 5.7.6.1. below
Normally required, but using a template will make this parameter
forbidden.

Array of objects

CallBackUrl Optional
REST API URL that will be called each time an action has been
completed for this package, if no URL is supplied no call back is
performed. See section 5.1.11 Package Callback Details.

String

CorrelationId Optional

Id that indicates which packages or documents are correlated.

The CorrelationId can later be used to retrieve all related Audit
proofs.

See section 7 for
more info. In this request the parameter will be used as packaged
and document correlation id.

Important: the Audit proofs setting must be enabled in the
Configuration Index to use this parameter.

String



DocumentGroupCode Optional
The ‘Code’ which identifies a document group in which the
document should be shown. Default is “00001” to signify “My
Documents”. See section 6.1: Get DocumentGroups.

String

ThemeCode Optional Theme that must be applied to the package. String

DownloadUnsignedFiles Optional

This parameter determines whether packages can be downloaded
from the WYSIWYS before signing.
Enter ‘true’ if you want signers to be able to download the
package before signing. This way they can print it and read it on
paper for instance.
Enter ‘false’ to hide the download icon and prevent signers to be
able to download packages from the WYSIWYS.
When no value is entered, this parameter takes it value from the
Config Index setting IsDownloadUnsignedFilesEnabled under
Customization Settings.

Boolean

ExpiryTimestamp Optional
The date and time when this package expires and can no longer
be signed. Note that this must be an ISO 8601 date-time. E.g.
2018-01-23T12:34:00.000Z

Date+Time+Offset

ExternalDocumentReference Optional
Reference given by the calling application. This parameter will not
be used by the eSignatures Portal.

Make sure to use a unique value.
String

ExternalPackageReference Optional
Reference given by the calling application, this parameter will not
be used by the eSignatures Portal.
Make sure to use a unique value.

String

ExternalPackageData Optional
This field is reserved for future use. It can be used for customer-
specific extensions to integrate with third-party services, such as
Debit Card signing. It is not part of a standard eSignatures
installation and should not be used in calls.

String

F2FRedirectUrl Optional

Url to which the end user is redirected after all fields have been
signed with ‘face to face’ signing, or when all fields have been
rejected. The redirect occurs immediately after signing or
rejecting.
This field must be a valid absolute url.

Attention: don't confuse the F2FRedirectUrl with the 'regular'
RedirectUrl. The F2FRedirectUrl only applies to face to face
signing. The RedirectUrl applies to regular signing and is set in
the Set Process Information call. See section 5.4.14: Redirect
URL Details for more info. 

Note: during asynchronous signing, the signer has the possibility
to close the signing session - by means of a Close button - while
the signing continues in the background. The purpose of a
redirect url however is to redirect the signer to a new url after the
signing has finished. Therefore, when a F2FRedirectUrl is
configured, the Close button will be unavailable, and a message is
displayed informing the signers they will be redirected.

String

NotificationCallBackUrl Optional
REST API URL that will be called when an end user requests to be
notified. If no URL is supplied no call back is performed.
See section 5.1.12 Notification Callback Details.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE



PdfErrorHandling Optional

How to deal with PDFs containing minor flaws. See section 4 for
more info.
Values:
Ignore
DetectWarn
DetectFail
DetectFixWarn
DetectFixFail

String

Representation

Optional

Only
allowed for
XML signing

Attached representation document in base64 format. This must
be PDF data. String

RepresentationType Conditional Type of the representation document, must be present when
Representation is filled. Only “application/pdf” is supported. String

SigningTemplateCode
Optional
Forbidden
for XML
signing

The template configured in the portal will provide all necessary
information.

The SigningTemplateCode can either be retrieved in the portal or
via the Get signing templates call. See 6.2 Getting Signing
Templates (Paginated) for more info.

When you use this parameter, further use of the StakeHolders
parameter will be forbidden.

String

TargetType Optional

The TargetType defines if an extra conversion to PDF/A needs to
be done before signing. Values:
Pdf
PdfA1A
PdfA2A
Notes
This will only work when the Document Conversion settings have
been enabled in the Configuration Index.
When using itsme as signing method, it is mandatory to use
PdfA1A or PdfA2A as TargetType.
Note however that Connective does not perform any checks
whether this TargetType has been selected.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.7.6.1 Stakeholder information5.7.6.1 Stakeholder information

The following parameters specify which stakeholder will sign or receive this package.

As of eSignatures 5.4.2, a stakeholder can either be a person (default), a list of persons, or a contact group. The type of stakeholder
is defined by the Type parameter. When you set the type to Person, or don’t pass a type at all, the API call will function exactly as
in previous versions.

If you want one of multiple persons to be able to sign the package for the entire group, set the Type parameter to PersonGroup,
pass a PersonGroupName and list the different persons in the Persons array. Each person of the group will receive a unique URL
to sign their document. Attention: as soon as one member of the group has signed, the others no longer can.

If you don’t want to list the different persons in each API call, you can also define a contact group in the eSignatures WebPortal. In
that case you set the Type to ContactGroup and only need to pass the ContactGroupCode in the call.

Paramete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to Pe rsonParamete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to Pe rson

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to Person, or not passed at all. The Set Process Information call



will function exactly as in previous versions.

When the Stakeholder Type is set to another value, these parameters are forbidden.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders (array
of objects)

Required (1-
n) Information about the people who are involved in the process. Array of

objects

Actors Required (1-
n) Array of actor objects. See below. Array of

objects

Type Optional Stakeholder type: Person String

EmailAddress Required Email address of the signer. String

FirstName Required First name String

Language Required UI language of the stakeholder.
Currently supported: en, nl, de, fr, es. String

LastName Required Last name String

BirthDate Conditional
Date of birth in format YYYY-MM-DD
Note: activating mandated signer validation in the API or configuration might
make this required. See section 5.4.12.

ExternalReference Optional Reference given by the calling application, this parameter will not be used by the
eSignatures Portal. String

Paramete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to Pe rsonGroupParamete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to Pe rsonGroup

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to PersonGroup. When the Type is set to another value, these
parameters are forbidden.

When the Stakeholder Type is set to PersonGroup any of the persons listed in the Persons array is allowed to sign the package
for the entire group. All persons listed in the Persons array will receive a unique URL to sign their document.

Attention: As soon as one person has signed the document, the others no longer can.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder (array of
objects)

Required (1-
n)

Information about the people who are involved in the
process. Array of objects

Actors Required (1-
n)

Array with more information about what the stakeholder
must do. Array of objects

Type Required Stakeholder type: PersonGroup String

PersonGroupName Required Name of the PersonGroup String Max value: 128
characters

Persons Required This object provides information about all persons who are
allowed to sign. Array of objects



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Persons (array of
objects)

Required if Type is set to
PersonGroup.
Otherwise forbidden.

This object provides information about all persons who are allowed to sign.
Array
of
objects

EmailAddress Required Email address. String

FirstName Required First name. String

Language Required UI language of this person. Currently supported: en, nl, de, fr, es. String

LastName Required Last name. String

BirthDate Required
Date of birth in format: YYYY-MM-DD Note: activating mandated signer
validation in the API or Configuration Index might make this required. See
section 5.4.12.

String

Phonenumber Optional

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international
dialing prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

ExternalReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used
by the eSignatures Portal. String

Paramete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to ContactGroupParamete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to ContactGroup

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to ContactGroup. When the Type is set to another value, these
parameters are forbidden.

Before you can use the ContactGroup type, you must first create a contact group in the eSignatures WebPortal and add the
required contacts to it. Once you’ve created a contact group, a code is generated which must be passed as ContactGroupCode.

Any contacts that were added to the group will be allowed to the sign the package and will receive a unique signing URL.

Attention: As soon as one person has signed the document, the others no longer can.

STAKEHOLDERS (ARRAY OF
OBJECTS)

REQUIRED
(1-N) INFORMATION ABOUT THE PEOPLE WHO ARE INVOLVED WITH THIS PACKAGE

ARRAY OF
OBJECTS

Actors Required
(1-n) Array with more information about what the stakeholder must do. Array of

objects

Type Required Stakeholder type: ContactGroup String

ContactGroupCode Required Code that was generated when creating a contact group in the
eSignatures WebPortal. Integer

5.7.6.2 Actor5.7.6.2 Actor

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders =>
Actors (array of
objects)

Required (1-n-) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of
objects



Type Required
Signer
Receiver
Note: actor of type Signer will automatically become a receiver as well.

String

OrderIndex Required for Signer

This number specifies in which order actors need to execute their action. 
If this number is the same for all actors, then the process can happen in
parallel. 
Incrementing numbers indicate a sequential flow and repeats indicate parallel
work again.

Integer

SigningFields Required for Signer Define the locations where this actor should sign. See section 5.7.6.3 below. Array of
objects

SigningTypes Required (1-n) for
Signer One or more signing type info objects. See section 9. Array of

objects

Phonenumber Optional
Only Signer

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international dialing
prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

RedirectURL

Optional
Only Signer
Required if
IsBackButtonEnabled
is set to false in the
Configuration Index.

Url to which the end user is redirected after signing, or rejecting. 
This field must be a valid absolute url. See section 5.4.14 Redirect Details
below.

String

RedirectType

Conditional

Only signer

Forbidden if no
RedirectUrl has been
set.

This parameter defines when exactly actors are redirected when using an
asynchronous signing method and when a RedirectUrl has been defined.

Possible values: AfterCompletion (default), AfterDelay, Immediately.

By default, actors are redirected AfterCompletion. This means they cannot
close the signing session and have to wait for all documents to be signed
before being redirected.

For actors to be redirected immediately, enter immediately as value.

For actors to be redirected after 5 seconds, enter AfterDelay as value.
To make sure the final actor is only redirected after the entire package is
completed, enter AfterCompletion as value.
Note: when AfterCompletion is set for multiple actors, it will only be applied
to the final actor. For the other actors, the default AfterSession will be used.

String

SendNotifications Optional
Only Signer

eSignatures can send e-mails to all the people who are allowed to sign. Such
notifications can be enabled or suppressed by setting this parameter as ‘true’
or ‘false’ (the default is ‘false’).

Boolean

UserRoles Conditional
Only Signer

Role or function of the signer. Note: only allowed if signature policy id is
present. See section 5.4.13 below.

Array of
strings

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE



LegalNoticeCode
Optional
Only Signer
Forbidden for XML
signing

LEGALNOTICE1
LEGALNOTICE2
LEGALNOTICE3

The 3 values will point to the 3 notices built into the application. These can be
altered in the Configuration Index.

Important: it is highly recommended not to combine legal notices and
signature policies in API calls. This is not compliant with the ETSI standard.
Should you still want to do this, to combine itsme signing with a legal notice
for instance, the setting CombineLegalNoticeAndSigningPolicy must be
enabled in the Configuration Index.

String

LegalNoticeText

Optional
Only Signer

Forbidden for XML
signing

Custom legal notice text in case none of the three predefined legal notices
apply. The text should be written in the same language as the one used in the
documents of the package.

Important: it is highly recommended not to combine legal notices and
signature policies in API calls. This is not compliant with the ETSI standard.
Should you still want to do this, to combine itsme signing with a legal notice
for instance, the setting CombineLegalNoticeAndSigningPolicy must be
enabled in the Configuration Index.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.7.6.3 Signing Field Posit ion5.7.6.3 Signing Field Posit ion
PDF SigningPDF Signing

Signature field locations can be set on PDFs either using coordinates in the document or using the id of an object in the
document. See section 10 for more info. When placing a field on a PDF it should at least be 112 px wide and 70 px high. Note: it is
recommended to use slightly higher values than the minimum ones. E.g. 75 px x 120 px. Using the absolute minimum values may
lead to round-off errors during conversions.

If no MarkerOrFieldId parameter is specified, then all the other fields will be required. When the MarkerOrFieldId parameter is
specified then all other parameters are forbidden.

Inv i s ible  PDF SigningInvi sible  PDF Signing

When the SigningType parameter is set to Server for all actors, it is possible to sign the document without adding a visible
signing field. In this case, the PDF will be signed, and the signature can be checked but it will not be visible on the document.

To leave the visible signing field out, all parameters of the SigningFields parameter must be omitted.

Note that this feature is only available in Instant Packages

XML SigningXML Signing

XML signing does not allow for coordinates or markers to form a visual signature, instead all signature data will become part of
the XML document and be added at the end. Therefore, this parameter should be empty when signing XML. The API will make
one location for each actor in the call.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder-->
Actors-->
SigningFields
(array of objects)

Required (1-
n) One or more signing locations in the document Array of

objects

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.4/api/DocumentSigningFields.html


PageNumber Conditional Number of the page on which to add a signing location. First page is number 1.
Negative page numbers work as described in section 10.1. Integer

Width Conditional
Width
Minimum value is 112.
It is recommended to use slightly higher values than the minimum ones.

String

Height Conditional
Height
Minimum value is 70.
It is recommended to use slightly higher values than the minimum ones.

String

Left Conditional
Position from the left of the page.
Minimum value is 1.
Negative values are not supported.

String

Top Conditional
Position from top of the page.
Minimum value is 1.
Negative values are not supported.

String

MarkerOrFieldId Conditional Unique reference to a signing field, text marker or textfield. See section 10.2 for more
details. String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.7.6.4 SigningType Specific In formation5.7.6.4 SigningType Specific In formation

The following object defines what kinds of signing types are allowed and it can define extra validation steps for that signing type.

Note: when any of the optional parameters are specified, all signing type objects need to contain the same values for those
parameters. This is especially important for MandatedSignerValidation. When you are using choice of signing (i.e. when the
signer may choose from different signing types), and you set the MandatedSignerValidation parameter to MatchId or
NameAndBirthDate for one signing type, you must also set that parameter to the same value for all the other signing types for
that actor, even though those signing types may not support MandatedSignerValidation.

This restriction will be solved in a future version of eSignatures, making all kinds of combinations possible.

Important: because of this restriction, it is not possible to combine BeLawyer and itsme signing in choice of signing when using
MandatedSignerValidation. This is because BeLawyer requires MatchId as value, while itsme requires NameAndBirthDate
as value.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders => 
Actors => 
SigningTypes (array of
objects)

Required (1-
n) This object specifies the signing type and its related properties. Array of

objects

SigningType Required The signing type used in this actor's session. See section 9. String

CommitmentTypes
Conditional
Forbidden
for XML
signing

One or more OIDs of commitment types. Can only be passed when signature
policy is used. See section 5.4.13.

Array of
strings



MandatedSignerValidation Optional

Type of validation to execute during eID other smart card, or itsme signing
session. See section 5.4.12. Values:
Disabled
NameAndBirthDate
MatchId

Note that MatchId is not supported for itsme.

String

MandatedSignerIds Conditional
Defines which eID or other smart cards are allowed to sign during this
session. See section 5.4.12. Required when mandated signer validation is of
type MatchId.

Array of
string

MatchLevel Conditional

Can only be passed when NameAndBirthDate is used as
MandatedSignerValidation.

This parameter determines how accurately the actor’s FirstName and
LastName must match the data retrieved from the signing certificate or
signing service.

Important: do not add the percentage sign to the value. A value between 90
and 95 usually produces good results.

See section 5.4.12 Mandated Signer Validation for more information.

Integer
between
50 and
100

SignaturePolicyId
Optional
Forbidden
for XML
signing

Signing policy details for the signature. See section 5.4.13.

Important: it is highly recommended not to combine legal notices and
signature policies in API calls. This is not compliant with the ETSI standard.
Should you still want to do this, to combine itsme signing with a legal notice
for instance, the setting CombineLegalNoticeAndSigningPolicy must be
enabled in the Configuration Index.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.7.7 Example Request5.7.7 Example Request

5.7.7.1 Regular Request5.7.7.1 Regular Request



{
    "DocumentLanguage": "en",
    "DocumentName": "instant package",
    "Initiator": "john.smith@mail.com",
    "ExternalPackageReference": "reference",
    "Stakeholders": [
        {
        "FirstName": "John",
        "LastName": "Smith",
        "EmailAddress": "john.smith@mail.com",
        "BirthDate": "1974-04-12",
        "Language": "en",
        "Type": "Person",
        "ExternalStakeholderReference": "stakeref",
        "Actors": [
            {
            "Type": "Signer",
            "OrderIndex": 1,
            "SigningFields": [{//"Width": "110", "Height": "50", "PageNumber": 1, "Left": "391", "Top": 
"741",
            "MarkerOrFieldId": "SIG01",
            },
            ],
            //"legalnoticetext": "custom[draft]",
            "SigningTypes": 
            [ 
                {
                    "SigningType": "manual",
                    //"MandatedSignerValidation": "matchid",
                    //"MandatedSignerIds": ["ee32ee8e-deed-4605-a2e5-
fbeed3cbd82a","c488d53fb75f466eaaf4f130426d407a","94092339579"],
                    //"MatchLevel": 80,
                    //"CommitmentTypes": ["1.2.840.113549.1.9.16.6.5"],
                    //"SignaturePolicyId": "1.3.6.1.4.1.35390.10.2.3.2.0"
                },
            ],
            "Phonenumber": "+32465232553",
            "SendNotifications": true,
            },
            ]
        },
    ],

    "Document":""
  }

5.7.7.2 Request with SigningTemplateCode5.7.7.2 Request with SigningTemplateCode

In this example you'll notice that the stakeholder block is not present (since that info is covered by the template).

{   
    "Document": “ Base64 of your document”,
    "DocumentLanguage": "en",
    "DocumentName": "Instant doc",
    "Initiator": "Jon.Doe@mail.com",
    "DocumentGroupCode": "00052",
    "ExpiryTimestamp": "2019-06-25T15:00:28+00:00", 
    "ExternalDocumentReference": "MyDocument",
    "RedirectUrl": "https://www.mycompany.com",
    "TargetType": "PdfA2A"
    "PdfErrorHandling": "DetectFixFail",
     “SigningTemplateCode": "00001",
}



5.7.8 Example Response5.7.8 Example Response

    "PackageId": "3bb6a2d1-35db-4a3a-a434-868c01bcca9d",
    "PackageName": "instant package",
    "Initiator": "john.smith@mail.com",
    "ExpiryTimestamp": null,
    "ExternalPackageReference": "reference",
    "F2FSigningUrl": "https://yourFTFSignUrl",
    "PackageStatus": "Pending",
    "PackageDocuments": [
        {
            "DocumentId": "97cfc102-70c2-4c17-9fb7-74b29360d53f",
            "DocumentType": "application/pdf",
            "ExternalDocumentReference": null,
            "DocumentName": "instant package",
            "Locations": [
                {
                    "Id": "e3ba68ac-e737-4e15-b61f-229034cf0797",
                    "Label": "d28d483a-824d-43c9-93d1-026117d8ebaf",
                    "PageNumber": 2
                }
            ]
        }
    ],
    "Stakeholders": [
        {
            "Type": "Person",
            "EmailAddress": "john.smith@mail.com",
            "ContactGroupCode": null,
            "ExternalStakeholderReference": "stakeref",
            "StakeholderId": "7aa76f03-7981-44c1-8b91-598256edf260",
            "Actors": [
                {
                    "Type": "Signer",
                    "Reason": null,
                    "CompletedBy": null,
                    "CompletedTimestamp": null,
                    "Locations": [
                        {
                            "Id": "e3ba68ac-e737-4e15-b61f-229034cf0797",
                            "UsedSigningType": null
                        }
                    ],
                    "ActorId": "db4a380f-fbd8-4bd7-b9e3-23507e986f66",
                    "ActionUrl": "https://ActionUrl",
                    "ActionUrls": [],
                    "ActorStatus": "Available"
                },
            ],
            "PersonGroupName": null
        }
    ],
    "CreationTimestamp": "2019-10-24T11:20:55Z",
    "Warnings": []
}

5.7.9 Response parameters5.7.9 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageId Unique id of the package String



PackageName Description for the Package shown to the eSignatures Portal user as file name. String

CreationTimestamp Date and time when the package was created according to the server. Format is ISO 8601 date-
time. E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z String

Initiator Initiator field of the package as it was passed in at creation time. String

ExpiryTimestamp UTC formatted time at which the document expires. Can be null. String

ExternalPackageReference Returns the external reference id of the package as it was passed in at creation time. String

F2FSigningUrl Link to the package which allows to pick from all the signing session at once. String

PackageStatus
Status of the package as a whole: Draft Pending Finished Rejected Revoked Expired Failed Note:
a package has the status Failed when a background operation has failed and left a message on
the Poison Queue.

String

PackageDocuments Details for each of the documents in the package.
Array
of
objects

Stakeholders Details for each of the people who will interact with the package.
Array
of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageDocuments (array
of object)

Details for each of the documents in the package. In case of an instant package there is
always 1 document.

Array of
objects

DocumentId Unique id of the document String

ExternalDocumentReference Returns the external reference of this document as it was passed in through the Add
document to package call. String

DocumentName Name of the document String

DocumentType Type of the document String

Locations See table below. Array of
objects

PARAMETER CONTENT/DESCRIPTION TYPE

Locations (array of objects) Represents a possible location for a signature Array of objects

Id Unique id for this location String

Label Value you entered as Request parameter String

PageNumber Number of the page on which the signature can be found Int



PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders (array of
objects) Details for each of the persons which will interact with the package. Array of

objects

Type Type of stakeholder: Person, PersonGroup or ContactGroup. String

PersonGroupName Name of the person group. Only returned if Type was set to PersonGroup in the
request. String

ContactGroupCode Code of the contact group. Only returned if Type was set to ContactGroup in the
request. Integer

EmailAddress Email address of the signer. String

ExternalStakeholderReference External reference identifying this person in the external system. String

StakeholderId Unique id String

Actors See below Array

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders =>
Actors (object) Details of all steps to take.

Array
of
objects

ActorId Unique id for this combination of action, stakeholder and document. String

ActionUrl

URL that this person can open to interact with the package.

This parameter is only used when Stakeholder Type is set to Person, or not passed at all.

When the Stakeholder Type is set to PersonGroup or ContactGroup, the ActionUrl will be null and
the different Urls sent to the different persons are listed in the ActionsUrls array.

Exception: if the PersonGroup or ContactGroup only contains 1 person, the ActionUrl parameter
will still be returned instead of the ActionUrls.

String

ActionUrls

Array of URLs that the different persons of the PersonGroup or ContactGroup can open to interact
with the package.

See the table below.

String

ActorStatus
Draft (package has status Draft) Inprogress (package is being signed) Available (ready for execution)
Finished Rejected (signing cannot continue) Failed (signing has failed) Skipped (Initiator skipped the
actor)

String

Type
Signer 

Receiver
String

CompletedBy
The name of the end user who completed the action. This can only be properly filled when an
authenticated signing method is used like BeId or Idin. Can be null, will never be present for a
Receiver.



CompletedTimestamp Timestamp of the moment on which this action was completed. Format is ISO 8601 date-time. E.g.
2018-01-23T12:34:00.000Z Can be null, will never be present for a Receiver

Reason Returns the text entered by the person who changed the status of a package to a final state (e.g. a
reject). Can be null, will never be present for a Receiver. String

Locations See table below.
Array
of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Locations (array of
objects) Represents a possible location for a signature. Array of

objects

Id Unique id for this location. String

UsedSigningType
Returns the signing type that was used to sign the document. See section 9 for an overview of
the available signing types.
If no signing type was used (i.e. if the document isn’t signed yet), this parameter returns “null”.

String

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders
=> Actors =>
ActionUrls
(array of
objects)

Array of URLs that the different persons can open to interact with the package. The ActionURLs array is only
used when the Stakeholder Type was set to PersonGroup or ContactGroup. Each person receives a unique
URL only they can use. Exception: if the PersonGroup or ContactGroup only contains 1 person, the ActionUrl
parameter will still be returned instead of the ActionUrls.

Array
of
objects

EmailAddress Email address of the person. String

Url URL that this person can open to interact with the package. String

5.7.10 Response codes5.7.10 Response codes

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

201 Created The package can be made ready for signing. The response contains more information about the locations where a
signer can place a signature.

400 Bad request The request contained parameters which could not be accepted.

404 Not Found The package id could not be found in the database.

409 Conflict When certain document conversions are forbidden, when the input document has issues, or when marker ids are not
matched.

5.7.11 Error codes5.7.11 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing



400 Document.UnsupportedLanguage

400 Package.ExpiryTimestampInPast

400 Document.InvalidTargetFileType

400 SigningField.LabelNotUnique

400 SigningField.MarkerAndCoordinatesCannotBeMixed

400 SigningField.MarkerNotUnique

400 SigningField.InvalidHeightCoordinate

400 SigningField.InvalidWidthCoordinate

400 Document.PasswordProtected

400 Pdf.UploadDoesNotComplyToSpec

400 Actor.TypeInvalid

400 SigningType.Invalid

400 Stakeholder.EmailAddressInvalid

400 Stakeholder.BirthDayInFuture

400 Stakeholder.UnsupportedLanguage

400 PdfErrorHandling.InvalidType

400 Actor.MissingPhoneNumber

400 SigningField.InvalidPhoneNumber

400 Signer.ParameterCannotBeUsedWithoutSignaturePolicy

400 SignaturePolicy.MissingCommitmentType

400 SignaturePolicy.MissingUserRole

400 SigningType.MissingSignaturePolicy

400 SigningTemplate.ForbiddenParameter

400 Url.Invalid

400 Package.ExpiryTimestampInvalid

HTTP CODE CODE



400 Package.ExpiryTimestampInThePast

409 SigningTemplate.NotFoundWithCode

409 MandatedSigner.MandatedSignerIdMissing

409 MandatedSigner.BirthDateMissing

409 DocumentGroup.NotFoundWithCode

409 User.NotFound

409 SigningType.Disabled

409 MandatedSigner.MultipleValidationTypesNotAllowed

409 SignaturePolicy.NotFound

409 Document.InvalidSourceFileType

409 SigningField.InvalidHeightMarker

409 SigningField.InvalidPage

409 SigningField.InvalidWidthMarker

409 Document.InvalidTargetFileType

HTTP CODE CODE

5.7.12 Signing Template Restrict ions5.7.12 Signing Template Restrict ions

Customer-specific integrations may want to avoid continuously specifying signer and receiver information by reusing a
previously saved template.

Using these templates requires that there is a one-time setup in the eSignatures Template Portal. Templates can be edited by
users of the eSignatures Portal when they have the appropriate permission. If that is done, the unique id of the template needs to
be looked up in the UI or through the Getting Signing Templates call so that it can be passed through the SigningTemplateCode
parameter in the call documented above.

When a template contains multiple signers with the same email address then the end user will see all those fields in the same
package signing session. If those signers had different signing types then the end user will at signing time be able to choose one
of the signing types for the entire session.

Note: signing templates work based on markers PDF documents. Because XML has no such options the use of signing templates
cannot be combined with XML signing.

Note that no Signers, Receivers, or their locations can be passed to the API when a template code is specified. Doing so will make
this call return an error response.



5.8 Get Package Status
5.8.1 Description5.8.1 Description

Retrieves the current state of the package and its documents.

5.8.2 URL5.8.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/status

5.8.3 HTTP Method5.8.3 HTTP Method

GET

5.8.4 Template parameters5.8.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.8.5 Response parameters5.8.5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageName Description for the Package shown to the eSignatures Portal user as file name. String

CreationTimestamp

Date and time when the package was created according to the server.

Format is ISO 8601 date-time.

E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z

String

Initiator Initiator field of the package as it was passed in at creation time. String

ExpiryTimestamp UTC formatted time at which the document expires. Can be null. String

ExternalPackageReference Returns the external reference id of the package as it was passed in at creation time. String

F2FSigningUrl Link to the package which allows to pick from all the signing session at once. String

PackageStatus

Status of the package as a whole:
Draft
Pending
Finished
Rejected
Revoked
Expired
Failed

Note: a package has the status Failed when a background operation has failed and left a
message on the Poison Queue.

String

PackageDocuments Details for each of the documents in the package. Array of
objects

Stakeholders Details for each of the persons which will interact with the package. Array of
objects



PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageDocuments (array
of object) Details for each of the documents in the package Array of

objects

DocumentId Unique id of the document String

ExternalDocumentReference Returns the external reference of this document as it was passed in through the Add
document to package call. String

DocumentName Name of the document String

DocumentType
Type of document within the package.

Possible values:
application/pdf or application/xml

String

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders (array of
objects) Details for each of the persons which will interact with the package. Array of

objects

Type Type of stakeholder: Person, PersonGroup, or ContactGroup. String

PersonGroupName Name of the person group. Only returned if Type was set to PersonGroup in the
request. String

ContactGroupCode Code of the contact group. Only returned if Type was set to ContactGroup in the
request. Integer

EmailAddress Email address of the signer. String

ExternalStakeholderReference External reference identifying this person in the external system. String

StakeholderId Unique id String

Actors See below Array

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders =>
Actors (object) Details of all steps to take.

Array
of
objects

ActorId Unique id for this combination of action, stakeholder and document. String

ActionUrl

URL that this person can open to interact with the package.

This parameter is only used when Stakeholder Type is set to Person, or not passed at all.

When the Stakeholder Type is set to PersonGroup or ContactGroup, the ActionUrl will be null.
Instead, the different Urls sent to the different persons are listed in the ActionsUrls array.

Exception: if the PersonGroup or ContactGroup only contains 1 person, the ActionUrl parameter
will still be returned instead of the ActionUrls.

String



ActionUrls

Array of URLs that the different persons of the PersonGroup or ContactGroup can open to interact
with the package.

The ActionsUrls array is only used then the Stakeholder Type was set to PersonGroup or
ContactGroup.

Each person receives a unique URL only they can use. See the table below.

Array
of
objects

ActorStatus

Draft (package has status Draft)

Inprogress (package is being signed)
Available (ready for execution)
Finished
Rejected (signing cannot continue)
Failed (signing has failed)
Skipped (Initiator skipped the actor)

String

Type Signer
Receiver String

CompletedBy
The name of the end user who completed the action. This can only be properly filled when an
authenticated signing method is used like BeId or Idin.
Can be null, will never be present for a Receiver.

CompletedTimestamp
Timestamp of the moment on which this action was completed.
Format is ISO 8601 date-time.
E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z
Can be null, will never be present for a Receiver

Reason
Returns the text entered by the person who changed the status of a package to a final state (e.g. a
reject).
Can be null, will never be present for a Receiver.

String

Locations See table below.
Array
of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Locations (array
of objects) Represents a possible location for a signature.

Array
of
objects

Id Unique id for this location String

UsedSigningType
Returns the signing type that was used to sign the document. See section 9 for an overview of the
available signing types. If no signing type was used (i.e. if the document isn’t signed yet), this parameter
returns “null”.

String

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE



Stakeholders => Actors =>
ActionUrls (array of objects)

Array of URLs that the different persons can open to interact with the package.

The ActionURLs array is only used when the Stakeholder Type was set to PersonGroup
or ContactGroup.

Each person receives a unique URL only they can use.

Exception: if the PersonGroup or ContactGroup only contains 1 person, the ActionUrl
parameter will still be returned instead of the ActionUrls.

Array of
objects

EmailAddress Email address of the person. String

Url URL that this person can open to interact with the package. String

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.8.6 Example response5.8.6 Example response

{
    "PackageName": "package-docu1.pdf",
    "Initiator": "signer@gmail.com",
    "ExpiryTimestamp": null,
    "ExternalPackageReference": "reference",
    "F2FSigningUrl": "http://myserver/signinit?packageSignId=6bc402eb-6cbd-423a-bf00-1157e8d68f37&f2f=True",
    "PackageStatus": "Pending",
    "PackageDocuments": [
        {
            "DocumentId": "dc2691d8-e3c0-470b-9715-e55b489ea493",
            "DocumentType": "application/pdf",
            "ExternalDocumentReference": null,
            "DocumentName": "docu1"
        }
    ],
    "Stakeholders": [
        {
            "Type": "PersonGroup",
            "EmailAddress": null,
            "ContactGroupCode": null,
            "ExternalStakeholderReference": "stakeref",
            "StakeholderId": "6b2cda0c-ab81-4984-9e16-159fe20d983f",
            "Actors": [
                {
                    "Type": "Signer",
                    "Reason": null,
                    "CompletedBy": null,
                    "CompletedTimestamp": null,
                    "Locations": [
                        {
                            "Id": "24ab070a-29e4-496e-9b79-e66c0edcced7",
                            "UsedSigningType": null
                        }
                    ],
                    "ActorId": "2806f94d-2a45-4168-8667-cbd4ce4ce090",
                    "ActionUrl": null,
                    "ActionUrls": [
                        {
                            "EmailAddress": "john.smith@mail.com",
                            "Url": "https://MyURL.com"
                        },
                        {
                            "EmailAddress": "jane.jefferson@mail.com",
                            "Url": "https://HerURL.com"
                        }



                        }
                    ],
                    "ActorStatus": "Available"
                },
                {
                    "Type": "Receiver",
                    "ActorId": "e3da1877-fac9-43c4-9949-bacef76718fa",
                    "ActionUrl": null,
                    "ActionUrls": [],
                    "ActorStatus": ""
                }
            ],
            "PersonGroupName": "APIGroup"
        },
        {
            "Type": "Person",
            "EmailAddress": "signer@gmail.com",
            "ContactGroupCode": null,
            "ExternalStakeholderReference": "3",
            "StakeholderId": "490e242f-43c4-4bc0-a1b4-e2d67dc1fdac",
            "Actors": [
                {
                    "Type": "Receiver",
                    "ActorId": "0903c863-9197-4abf-93f4-694fddde9d99",
                    "ActionUrl": null,
                    "ActionUrls": [],
                    "ActorStatus": ""
                }
            ],
            "PersonGroupName": null
        }
    ],
    "CreationTimestamp": "2019-10-23T13:34:12Z"
}       

5.8.7 Response codes5.8.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package was returned successfully.

404 Not Found The package with the specified id could not be found.

409 Conflict The package with the specified id was made with an old version of the api.

5.8.8 Error codes5.8.8 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.ApiVersionMismatch



5.9 Get Package Identity
5.9.1 Description5.9.1 Description

Retrieves the identity data of all iDIN actors of the package and its documents.

Important: There will be no identity data to retrieve until the package has the FullySigned state. This means the package must
have been signed by all signers. If the package is rejected by one of the signers, the identity data of the signers who already
signed is no longer available, and therefore the identity data cannot be returned.

Which identity data is retrieved from iDIN depends on the ServiceID value that the eSignatures administrator enters in the
Configuration Index > Signing Options Settings. Which ServiceID value to enter and which identity data each value returns
can be consulted in the Excel sheet provided by iDIN.

The default value is 21952 and returns the following data:

consumer.bin BIN is short for Bank identifying Number. It identifies the Consumer. BINs are bank specific and are unique for
every Consumer-Merchant-Bank combination.

bankid.deliveredserviceid The number that is used to ask for a particular set of consumer attributes.

consumer.housenosuf House number suffix.

consumer.dateofbirth Date of birth of Consumer.

consumer.country Country code of country where Consumer currently resides.

consumer.city City of the Consumer’s residential address. Used for NL addresses only.

consumer.initials The initials of the Consumer, defined as the first letter of each of the Consumer’s first names

consumer.street Street name of the Consumer’s residential address. Used for NL addresses only.

consumer.postalcode Postal code of the Consumer’s residential address. Used for NL addresses only.

consumer.legallastname Legal last name of Consumer without prefixes.

consumer.houseno House number of the Consumer’s residential address. Used for NL addresses only.

5.9.2 URL5.9.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/identity

5.9.3 HTTP Method5.9.3 HTTP Method

GET

5.9.4 MIME Type5.9.4 MIME Type

Not applicable

5.9.5 Template parameters5.9.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCES CONTENT / DESCRIPTIONS TYPES

id Required Unique id for the signing package String

5.9.6 Response parameters5.9.6 Response parameters



PARAMETER CONTENT / DESCRIPTIONS TYPE

PackageName Description for the Package shown to the eSignatures Portal user as file name. String

Initiator Initiator field of the package as it was passed in at creation time. String

Stakeholders Details for each of the persons which will interact with the package Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPES

Stakeholders (array of objects) Details for each of the persons which will interact with the package. Array of objects

StakeholderId Unique id String

Actors See below Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTIONS TYPES

Stakeholders --> Actors (object) Details of all steps to take. Array of objects

ActorId Unique id for this combination of action, stakeholder and document. String

IdentityData Array of IdentityData objects. Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

IdentityData --> SourceData Details of the IdentityData Array of objects

Key Key of the IdentityData String

Value Value for the IdentityData Key String

5.9.7 Example response5.9.7 Example response

"PackageName": "MyPackage",
    "Initiator": "mycompany@example.com",
    "Stakeholders": [
        {
            "StakeholderId": "xcvgb016-35ca-41ff-91d0-256b6c6785b7",
            "Actors": [
                {
                    "ActorId": "25",
                    "IdentityData": [
                        {
                            "SourceId": "0011200090339283",
                            "SourceData": [
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.bin",
                                    "Value": 
"NLINGBcRA2QTTQUHVqITQGIweQmUnMhAR5eIBncFPe8meXC2SMyPxC+S2LwpNTcwhtIP/dGgqXCBSmRfVUFbUD51ja8A=="
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:bankid.deliveredserviceid",
                                    "Value": "21444"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.housenosuf",
                                    "Value": "F6"



                                    "Value": "F6"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.dateofbirth",
                                    "Value": "19800101"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.country",
                                    "Value": "NL"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.city",
                                    "Value": "AMSTERDAM"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.initials",
                                    "Value": "J"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.street",
                                    "Value": "Main"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.postalcode",
                                    "Value": "1014BG"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.legallastname",
                                    "Value": "Smith"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.houseno",
                                    "Value": "11"
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}

5.9.8 Response codes5.9.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The packageID was returned successfully.

404 Not Found The package with the specified id could not be found.

409 Conflict The package with the specified id was made with an old version of the api.

5.9.9 Error codes5.9.9 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.ApiVersionMismatch



5.10 Update Signer Actors
5.10.1 Description5.10.1 Description

Once the package has its process set there might be small changes needed to the actions which a stakeholder needs to take. Note
that this call can only be used for packages that are pending signing. For packages in draft you can do a new Set Process
Information call. Currently the only change allowed this way is to restrict the set of signing types a stakeholder might use during
a given signing session. Repeated calls can only further restrict the set of signing types, they can never add the signing types
which were never allowed or removed in a previous call.

5.10.2 URL5.10.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/signers/{actorId}

5.10.3 HTTP Method5.10.3 HTTP Method

PUT

5.10.4 MIME Type5.10.4 MIME Type

application/json

5.10.5 Template parameters5.10.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package. String

actorid Required Unique id of the actor which needs updates. String

5.10.6 Request parameters5.10.6 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

SigningTypes Required Signing types to be used during the actor's signing session. Array of string

5.10.7 Example request5.10.7 Example request

{
   "SigningTypes": ["BeID"] 
}

5.10.8 Response parameters5.10.8 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION

None Empty object

5.10.8 Example response5.10.8 Example response

{ }

5.10.9 Response codes5.10.9 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package was successfully changed to the new status.

400 Bad Request When invalid parameters are passed in.



404 Not Found When an unknown package or actor id is passed in, or the actor is not a signer.

409 Conflict When the signing types were never allowed in the first place or when the package status is wrong.

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

5.10.10 Error codes5.10.10 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

404 Package.NotFound

404 Actor.NotFound

409 Package.InvalidStatus

409 Package.ApiVersionMismatch

409 Package.ContainsNoPackageSigners

409 Signer.SigningTypesRestricted



5.12 Download Package
5.12.1 Description5.12.1 Description

The package containing the signed documents can be downloaded by an external system using this call.

The package will be downloaded as .zip file.

Note: The package can only be downloaded if its status is Finished. If the package is in any other state, the request will fail.

5.12.2 URL5.12.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/download

5.12.3 HTTP Method5.12.3 HTTP Method

GET

5.12.4 Template parameters5.12.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.12.5 Response5.12.5 Response

The eSignatures API will return a zip file containing all documents. Each file in the zip file will use the value passed in
DocumentName, optionally suffixed with a number to keep the filenames unique.

5.12.6 Response codes5.12.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package gets downloaded successfully.

404 Not Found The package cannot be found.

409 Conflict The package hasn't been fully signed.

5.12.7 Error codes5.12.7 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

404 Document.NotFoundInStore

409 Package.InvalidStatus



5.13 Download Document from Package
5.13.1 Description5.13.1 Description

The signed documents in a package can be downloaded one by one by an external system using this call. Each document will be
downloaded as a PDF, or as an XML file stream, depending on the value of the DocumentType parameter.

Note: The documents can only be downloaded when the package has status Finished. If the package is in any other status, the
request will fail.

5.13.2 URL5.13.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/download/{documentId}

5.13.3 HTTP Method5.13.3 HTTP Method

GET

5.13.4 Template parameters5.13.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package. String

documentId Required Unique id of the document contained in the package. String

5.13.5 Response5.13.5 Response

The eSignatures API will return a PDF document, or an XML file stream, depending on the value of the DocumentType
parameter.

5.13.6 Response codes5.13.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The document gets downloaded successfully.

404 Not Found The document cannot be found or is not part of the specified package.

409 Conflict The package hasn’t been fully signed.

5.13.7 Error codes5.13.7 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Document.NotFound

404 Package.ContainsNoDocumentWithId

404 Document.NotFoundInStore

409 Package.InvalidStatus

409 Document.InvalidStatus



5.14 Package Expiry Extension
5.14.1 Description5.14.1 Description

A package may have the status Expired when a package passed a value for the ExpiryTimestamp parameter in the Create
Package call. Such a package can no longer be signed.

The “extend expiry” call allows to specify a new date and time in the future on which the package will expire, thus allowing signing
again until that date and time.

An expiration timestamp can currently be set on a package which has the status Draft, Expired or Pending. An expiration
timestamp cannot be removed once set, but it is possible to choose a date and time far in the future instead.

5.14.2 URL5.14.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/expirytimestamp

5.14.3 HTTP Method5.14.3 HTTP Method

PUT

5.14.4 MIME Type5.14.4 MIME Type

application/json

5.14.5 Template parameters5.14.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Id Required Unique id for the signing package String

5.14.6 Request parameters5.14.6 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ExpiryTimestamp Required The new date and time when this package expires.
This must be an ISO 8601 date-time. E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z Date-time

5.14.7 Example request5.14.7 Example request

{
   "ExpiryTimestamp": "{{eSigner - FutureDate}}"
}

5.14.8 Response parameters5.14.8 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

None Empty response body

5.14.9 Example response5.14.9 Example response

Successful response

{}

5.14.10 Response codes5.14.10 Response codes



RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The update package expiry timestamp was set.

400 Bad request The request contained parameters which could not be accepted.

400 Not Found The package id could not be found in the database.

409 Conflict When the status of the document does not allow to extend the expiration period.

5.14.11 Error codes5.14.11 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Package.ExpiryTimestampInvalid

400 Package.ExpiryTimestampIsRequired

404 Package.NotFound

409 Package.InvalidStatus



5.15 Send Package Reminders
5.15.1 Description5.15.1 Description

Company policy might require that a document is handled within a given timespan. Triggering the “send reminders” call will look
up everybody who hasn’t signed and send them an extra notification as a reminder.

Note that only the next available signer(s) in the workflow are notified. This means signers waiting for someone else to sign first
in a serial workflow will not receive a notification.

5.15.2 URL5.15.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/reminders

5.15.3 HTTP Method5.15.3 HTTP Method

POST

5.15.4 MIME Type5.15.4 MIME Type

application/json

5.15.5 Request parameters5.15.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageId Required Unique id of the package String

5.15.6 Response parameters5.15.6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

None Empty response body

5.15.7 Response codes5.15.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The reminders have been sent.

404 Not Found The package with the given id could not be found.

409 Conflict The package did not have status Pending.

5.15.8 Error codes5.15.8 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.InvalidStatus



5.16 Packagelist (Paginated)
5.16.1 Description5.16.1 Description

Get a list of packages with their current status. This can be useful for periodic cleaning.

This method uses paging so only a limited number of records is returned at a time (currently limited to maximum 50 records).
Query parameters are then used to specify how many items to return and which page to continue with. Further parameters
(sorting, sort order) can be seen below.

Note that the ContinuationToken is meant to be opaque to clients – either give an empty value for the first page or pass a token
which was returned from a previous request. Trying to generate it on the client may not be supported in future versions when the
format changes.

Note that currently the response will always contain a continuation token, even if there are no more records. The client is
responsible for counting the number of items seen before and comparing it with the Total parameter in the response to know
when to stop making calls.

5.16.2 URL5.16.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages

5.16.3 HTTP Method5.16.3 HTTP Method

GET

5.16.4 MIME Type5.16.4 MIME Type

application/json

5.16.5 Query parameters5.16.5 Query parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

MaxQuantity Optional Maximum number of records. Int

SortField Optional Sort the returned records by the field which is specified. (Reserved for future use) String

SortOrder Optional ‘ASC’ or ‘DESC’ to specify in which way sorting happens. (Reserved for future use) String

CreatedBeforeDate Optional Displays only the packages created before this date. ISO 8601 date format. Date

Status Optional Returns only those packages which have the requested status.
The possible statuses are: draft, pending, finished, rejected, revoked, failed. String

5.16.6 Response parameters5.16.6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Token which allows the client to retrieve the next set of records. String

MaxQuantity The highest number of records that the result may contain. Useful when no quantity was given in the
request (default subject to change). Int

Total Number of records found in the database. The client can use the quantity and total to calculate the
number of calls needed to retrieve all records. Int



Items List of packages. Array of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Items (array of objects) Array, 0..* Array of
objects

PackageId Package id for this package String

PackageStatus

Status of the package as a whole:
Draft
Pending
Finished
Rejected
Revoked
Failed
Note: a package has the status Failed when a background operation has failed and left a
message on the Poison Queue.

String

ExternalPackageReference Reference given by the calling application. This will not be used by eSignatures. String

5.16.7 Example response5.16.7 Example response

Take for example the following GET request:

https://[host]/webportalapi/v3/packages?MaxQuantity=2&ContinuationToken=

{
  "ContinuationToken": "68036c7f-db6c-4dd0-bc1d-cb7337b2259f",
  "Items": [
    {
      "Id": "c3940cf6-fa80-441f-8971-55af6d00fb9d",
      "PackageStatus": "DRAFT",
      "ExternalPackageReference": "INVOICE-18-0048"
    },
    {
     "Id": "0eeaa964-4197-41aa-9d6e-875b8e6d1a92",
      "PackageStatus": "PENDING",
      "ExternalPackageReference": "INVOICE-18-0009"
    }
  ],
  "MaxQuantity": 2,
  "Total": 21
}

5.16.8 Response codes5.16.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The packagelist gets returned successfully.

400 Bad Request A request parameter was invalid.

5.16.9 Error codes5.16.9 Error codes



HTTP CODE CODE

400 Pagination.MaxQuantity.OutOfBounds



5.17 Delete Package
5.17.1 Description5.17.1 Description

eSignatures does not automatically delete packages from the database once they have reached a final state. They are stored
indefinitely.

To delete packages from the database, users can use the Delete Package call.

Note: deleting a package can only be done when the package has status Draft or one of the final states Finished, Rejected or
Revoked.

5.17.2 URL5.17.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}

5.17.3 HTTP Method5.17.3 HTTP Method

DELETE

5.17.4 MIME Type5.17.4 MIME Type

application/json

5.17.5 Request parameters5.17.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id of the package String

5.17.6 Response codes5.17.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package was deleted.

404 Not Found The package with the given id could not be found.

409 Conflict The package’s status is still in a non-final state (e.g. Pending, Expired) so it can’t be deleted yet.

5.17.7 Error codes5.17.7 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.InvalidStatus

409 Package.ExpiryTimestampInThePast



5.18 Delete Document from Package
5.18.1 Description5.18.1 Description

Sometimes a package might contain a document which shouldn’t have been added. In that case it is possible to delete it from the
package when the package still has the Draft status.

When the package has some other status it is only possible to revoke it and start from scratch.

5.18.2 URL5.18.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/documents/{documentId}

5.18.3 HTTP Method5.18.3 HTTP Method

DELETE

5.18.4 MIME Type5.18.4 MIME Type

application/json

5.18.5 Request parameters5.18.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

packageId Required Unique id of the package String

documentId Required Unique id of the document inside the package String

5.18.6 Response codes5.18.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

404 Not Found No document could be found for the given id.

409 Conflict The package’s status is different from [Draft] or the package was made with an old version of the api.

5.18.7 Error codes5.18.7 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Document.NotFound

404 Package.NotFoundForDocument

409 Package.ApiVersionMismatch

409 Package.InvalidStatus



6. Miscellaneous Services6. Miscellaneous Services
6.1 Get DocumentGroups

6.2 Get Signing Templates (Paginated)

6.3 Get Enabled Signing Types



6.1 Get DocumentGroups
6.1 .1  Description6.1 .1  Description

Some requests need to identify a Document Group in which a document is to be used. This request allows to list the names of
document groups and most importantly their associated codes.

There is always at least one document group: “My Documents” (the name could be different) with Code “00001”. This group is
special because the documents in this group are only visible to the eSignatures Portal user who uploaded the document (in case
of an upload made through the API from this document it will be the user whose email was given as Initiator).

Please note that the Code field is a string. Its value may look numeric but its leading zeroes are part of the value.

6.1 .2 URL6.1 .2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/documentgroups

6.1 .3 HTTP Method6.1 .3 HTTP Method

GET

6.1 .4 MIME Type6.1 .4 MIME Type

application/json

6.1 .5 Response parameters6.1 .5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

DocumentGroups List of all document groups Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

DocumentGroups (array of objects) Document group details Array of objects

Name Name or description of the document group String

Code A unique value identifying each document group String

6.1 .6 Example response6.1 .6 Example response

{
    "DocumentGroups" : [{
            "Name" : "My Documents",
            "Code" : "00001"
        }, {
            "Name" : "HR",
            "Code" : "00002"
        }, ]
}

6.1 .7 Response codes6.1 .7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The documentgroups gets returned successfully.

6.1 .8 Error codes6.1 .8 Error codes



HTTP CODE CODE

None No error messages possible



6.2 Get Signing Templates (Paginated)
6.2.1 Description6.2.1 Description

Some requests need to identify a signing template so that they don’t have to specify all signers and details each time a document
is uploaded. This request allows to list the names of signing templates and their associated codes.

Signing templates can be created in the eSignatures Portal by a user with the appropriate permissions.

Please note that the Code field is a string. Its value may look numeric but its leading zeroes are part of the value. The code should
be looked up every time it gets used because deleting a template and creating a new one means the Code field is set to a unique
value.

This method uses paging so only a limited number of records is returned at a time (currently limited to maximum 50 records).
Query parameters are then used to specify how many items to return and which page to continue with. Further parameters
(sorting, sort order) can be seen below.

Note: signing templates can only be used in Instant Package Creation calls.

Note: the ContinuationToken is meant to be opaque to clients – either give an empty value for the first page or pass a token
which was returned from a previous request. Trying to generate it on the client may not be supported in future versions when the
format changes.

Note: currently the response will always contain a continuation token, even if there are no more records. The client is responsible
for counting the number of items seen before and comparing it with the Total parameter in the response to know when to stop
making calls.

6.2.2 URL6.2.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/signingtemplates

6.2.3 HTTP Method6.2.3 HTTP Method

GET

6.2.4 MIME Type6.2.4 MIME Type

application/json

6.2.5 Query parameters6.2.5 Query parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

MaxQuantity Optional Maximum number of records. Int

SortField Optional Sort the returned records by the field which is specified. (Reserved for future use) String

SortOrder Optional ‘ASC’ or ‘DESC’ to specify in which way sorting happens. (Reserved for future use) String

Tags Optional, 0...* Labels (Tags) to define the correct template. Multiple labels (tags) are possible. String

6.2.6 Response parameters6.2.6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Token which allows the client to retrieve the next set of records. String



MaxQuantity The highest number of records that the result may contain. Useful when no quantity was given in the
request (default subject to change). Int

Total Number of records found in the database. The client can use the quantity and total to calculate the
number of calls needed to retrieve all records. Int

Items List of signing template items. Array of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Items (array of
objects) Array, 0..* Array of

objects

Code Unique id of the signing template. String

Name Signing template name. String

CreationTimestamp The creation date and time of the signing template. Uses the ISO 8601 date-time format, e.g.
2018-01-23T12:34:00.000Z DateTime

6.2.7 Example response6.2.7 Example response

Take for example the following GET request:

https://[host]/webportalapi/v3/signingtemplates?MaxQuantity=2&ContinuationToken=

{
  "ContinuationToken": "45b8530d-c54b-46ba-bbfe-7b80209c7e4e",
  "Items": [
    {
      "Code": "c3940cf6-fa80-441f-8971-55af6d00fb9d",
      "Name": "MyTemplate",
      "CreationTimestamp": "2017-01-25T13:35:49.844Z"
    },
    {
     "Code": "0eeaa964-4197-41aa-9d6e-875b8e6d1a92",
      "Name": "DepartmentTemplate",
      "CreationTimestamp": "2017-01-25T13:36:23.513Z"
    }
  ],
  "MaxQuantity": 2,
  "Total": 21
}

6.2.8 Response codes6.2.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The template list of templates gets returned successfully.

400 Bad request A request parameter was invalid.

6.2.9 Error codes6.2.9 Error codes



HTTP CODE CODE

400 Pagination.MaxQuantity.OutOfBounds



6.3 Get Enabled Signing Types
6.3.1 Description6.3.1 Description

This call retrieves the list of signing types that have been enabled in the eSignatures Configuration Index and are thus available in
the eSignatures Portal. While section 9. Signing Types lists all possible signing types, this call returns only those signing types for
which the IsEnabled flag is set to “On” and the signing type configuration is complete.

This call is useful for integrators who need to know which signing types are currently enabled in a given eSignatures installation,
otherwise that list of signing types would need to be duplicated in the integrator’s configuration database as well.

6.3.2 URL6.3.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/signingtypes

6.3.3 HTTP Method6.3.3 HTTP Method

GET

6.3.4 MIME Type6.3.4 MIME Type

application/json

6.3.5 Response parameters6.3.5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

SigningTypes List of enabled signing types Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

SigningTypes (array of objects) Array, 1..*

Name Name of the signing type for use in Set Process Information or Create Instant package calls. String

6.3.6 Example response6.3.6 Example response

{
    "EnabledSigningTypes":
    [
        {
            "Name": "Manual"
        },
        {
            "Name": "BeId"
        }
   ]
}

6.3.7 Response codes6.3.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The signing types list gets returned successfully.

6.3.8 Error codes6.3.8 Error codes

HTTP CODE CODE

None No errors



6.4 Get Version
6.4.1 Description6.4.1 Description

This call checks the version and build number of eSignatures.

6.4.2 URL6.4.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/version

6.4.3 HTTP Method6.4.3 HTTP Method

GET

6.4.4 MIME Type6.4.4 MIME Type

application/json

6.4.5 Response parameters6.4.5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ProductVersion Number of the version String

FileVersion Number of the file (build) String

6.4.6 Example response6.4.6 Example response

{
    "ProductVersion": "5.4.0",
    "FileVersion": "5.4.0.48326.02"
}

6.4.7 Response codes6.4.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The version and build number get returned successfully.

6.4.8 Error codes6.4.8 Error codes

HTTP CODE CODE

None No error messages possible



6.5 Get Themes
6.5.1 Description6.5.1 Description

This call retrieves all the Themes and their code that are currently created in the Configuration Index.

The theme code can be entered as Request parameter when creating Packages and Instant Packages. The packages in question
will then have the requested theming.

6.5.2 URL6.5.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/themes

6.5.3 HTTP Method6.5.3 HTTP Method

GET

6.5.4 MIME Type6.5.4 MIME Type

application/json

6.5.5 Query parameters6.5.5 Query parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

MaxQuantity Optional Maximum number of records Int

SortField Optional Sort the returned records by the field which is specified. (Reserved for future use) String

SortOrder Optional ‘ASC’ or ‘DESC’ to specify in which way sorting happens. (Reserved for future use) String

6.5.6 Response parameters6.5.6 Response parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

Items Optional List of themes Array of objects

PARAMETER CONTENT/DESCRIPTION TYPE

Items (array of objects) Array, 0..* Array of objects

Name Name of the theme String

ThemeCode Unique id of the theme String

6.5.7 Example response6.5.7 Example response



{
    "ContinuationToken": "1",
    "Items": [
        {
            "Name": "Connective Theme",
            "Code": "0000"
        },
        {
            "Name": "System Theme",
            "Code": "00001"
        },
        {
            "Name": "My theme",
            "Code": "00003"
        },
    ],
    "MaxQuantity": 20,
    "Total": 3
}

6.5.8 Response codes6.5.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The themes list gets returned successfully.

400 Bad request A request parameter was invalid

6.5.9 Error codes6.5.9 Error codes

HTTP CODE CODE

None No errors



7. Audit proofs7. Audit proofs
When the Audit proofs setting is enabled in the Configuration Index, eSignatures keeps Audit proofs about each signature that is
placed.

The following information is collected in base64 format about each signature:

Signing events information

Start time of signing, end time of signing
Time when reminder was sent, content of the reminder, recipient(s) of the reminder
Time when an SMS OTP was sent, content of the SMS, recipient of the SMS
Time when a mail OTP was sent, content of the mail, recipient of the mail
Time when an invitation was sent to sign the package, content of the invitation, recipient(s)
For the signing events mentioned above, the signer’s IP address is added to the Audit proofs

Signature information

Signature certificate that was used to place the signature, its certificate chain and certificate revocation information (OCSP /
CRL)
Timestamp certificate, its certificate chain and certificate revocation information (OCSP / CRL)
The signed PDF when the package is fully signed
If the setting Intermediate States Saved is enabled in the Configuration Index, a copy of the document gets added in
base64 format after each signature.
Any extra proofs which were added by the client through the Post extra proof call described in section 7.3.

All this data is stored in xml files which are signed at the end. The signed xml files can then be retrieved through one of the
following four calls:

1. The Audit proofs of a specific document within a package, based on the document id.
2. The Audit proofs of a specific package, based on the package id.
3. The Audit proofs of all packages containing a specific package correlation id.
4. The Audit proofs of all documents containing a specific document correlation id.

Important: If a package is deleted via the API or the eSignatures Portal then the audit proofs are deleted as well.



7.1 Limitations
The Audit proof is available for documents and packages created in API v3 or in the eSignatures Portal. The correlation id
parameters are not available in API v2.

Audit proofs can only be retrieved when the package or document is fully signed, or when all packages / documents in a
correlated set are fully signed.

Note: In previous versions of eSignatures, the Audit proofs feature had a significant impact on the eSignatures database. As of
eSignatures 5.4, the Audit proof files are stored on the storage drive of the server that hosts the data (configurable in the File
Storage Settings of the Configuration Index). This reduces the load on the database but obviously increases the load on the
storage drive. The bigger the documents, the more space will be used. The impact grows exponentially with bigger documents. So,
make sure the storage has sufficient free space. How much space is needed largely depends on the size of your documents and
on the retention time in the repository. Consider the following rule of thumb when using Audit proofs: The Audit proofs will have
a size of 1.5x of the original document. If the Intermediate States Saved setting is enabled in the Configuration Index, this size
increase is added for every signature placed on the document.

Note: The Audit proof feature also has an impact on the signing speed of eSignatures. The bigger the documents, the longer the
signing time will be. Small documents (<1MB) do not seem to impact the signing speed but might do so once they contain
enough signatures and signature revocation data.

Note: Retrieving the Audit proof xml for a set of packages/documents with a correlation id is only supported when all the
packages in the set have been fully signed or are otherwise in a “final” state.



7.2 Retrieve Package or Document Audit Proofs Xml
7.2.1 Description7.2.1 Description

A package’s audit proofs xml can be retrieved when the package is fully signed. The same applies for a document: it only works
when the containing package is fully signed.

7.2.2 URL7.2.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/auditproof/download

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/auditproof/download/{documentId}

7.2.3 HTTP Method7.2.3 HTTP Method

GET

7.2.4.  MIME Type7.2.4.  MIME Type

application/xml

7.2.5.  Response parameters7.2.5.  Response parameters

The API will return a signed xml containing the Audit proofs (if the package status is right). See section 7.5 for the format.

7.2.6 Response codes7.2.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The Audit proofs xml is returned.

404 Not Found The documentation/package id could not be found.

409 Conflict The package is not fully signed.

7.2.7 Error codes7.2.7 Error codes

HTTP CODE CODE

TBD



7.3 Add Proof from External Source
7.3.1 Description7.3.1 Description

This call allows API users to add extra proofs from an external source to a location on a document.

This call can be done multiple times for the same location and even when the package is fully signed (in this case the API user is
responsible for making sure that any proof is added before retrieving the signed Audit proofs xml).

7.3.2 URL7.3.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/auditproof/proofs

7.3.3 HTTP Method7.3.3 HTTP Method

POST

7.3.4 MIME Type7.3.4 MIME Type

application/json

7.3.5 Request parameters7.3.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Content Mandatory The actual content of the proof. Base64 string

LocationId Mandatory Location of the signature for which the proof content was generated. Guid

Name Mandatory Name of the proof. String

Type Mandatory A machine-readable “type” key. Can be freely chosen. String

Description Optional Brief human-readable description of the proof. String

IpAddress Optional IP address of the end user of the external source for which the proof was added. String

7.3.6 Example request7.3.6 Example request

{
  "locationId": "740745da-eda9-4520-a7b8-0b5b930667d3",
  "name": "pdfSignature-1523563886023.log",
  "description": "Traces de la signature du pdf",
  "type": "OTHER",
  "content": "Your signing code is 045002 In-Base-64",
  "ipaddress": "192.168.0.3"
}

7.3.7 Response codes7.3.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

204 No content The proof was created for the requested location.

400 Bad Request The request contained parameters which could not be accepted.

404 Not Found The documentId or the LocationId could not be found.

409 Conflict The proof could not be added due to some other reason.



7.3.8 Error codes7.3.8 Error codes

HTTP CODE CODE

TBD



7.4 Retrieve Package or Document Correlation Audit Proofs Xml
7.4.1 Description7.4.1 Description

Correlation ids are used to track packages or documents across several passes through the eSignatures application. On a
document it states the “external identity” of that document so that it can be established what happened to it, whereas for a
package it depends on how you interpret the data.

Either way, retrieving the audit proofs for such an identifier will combine all available audit proofs into one big XML. Items will be
grouped into packages and documents to indicate how they were uploaded several times of the lifespan of the set.

Important: combined audit proofs xmls should only be retrieved when all packages containing the package correlation id or all
documents with the given correlation id are fully signed, or otherwise in a final state.

7.4.2 URL7.4.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packagecorrelations/{correlationId}/auditproof/download

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/documentcorrelations/{correlationId}/auditproof/download

7.4.3 HTTP Method7.4.3 HTTP Method

GET

7.4.4 MIME Type7.4.4 MIME Type

application/xml

7.4.5 Response parameters7.4.5 Response parameters

The API will return a signed xml containing the Audit proofs (if the status of all items in the set is right). See section 7.5 for the
format.

7.4.6 Response codes7.4.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The Audit proofs xml is returned.

404 Not Found The document/package id could not be found.

409 Conflict The package is not fully signed.

7.4.7 Error codes7.4.7 Error codes

HTTP CODE CODE

TBD



7.5 Audit Proofs XML Format
The XSD below describes the structure of the XML that will be returned:

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Content">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="uploads" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="upload" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element type="xs:dateTime" name="start"/>
                    <xs:element type="xs:dateTime" name="end"/>
                    <xs:element name="signatures">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="signature" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="proofs">
                                  <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                      <xs:element name="proof" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                                        <xs:complexType>
                                          <xs:sequence>
                                            <xs:element type="xs:string" name="name"/>
                                            <xs:element type="xs:string" name="type"/>
                                            <xs:element type="xs:byte" name="index"/>
                                          </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                        <xs:attribute type="xs:string" name="ipAddress" use="optional"/>
                                      </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                  </xs:complexType>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                              <xs:attribute type="xs:string" name="locationId" use="optional"/>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute type="xs:string" name="documentCorrelationId" use="optional"/>
                  <xs:attribute type="xs:string" name="documentId" use="optional"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="indexes">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="index" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element type="xs:byte" name="identifier"/>
                          <xs:element type="xs:string" name="content"/>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>



              </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute type="xs:string" name="packageCorrelationId" use="optional"/>
            <xs:attribute type="xs:string" name="packageId" use="optional"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>



8. Queuing Mechanism8. Queuing Mechanism
Now that eSignatures supports asynchronous signing, a queuing mechanism has been introduced.

The queuing mechanism works as follows: for each package that is signed asynchronously, a message is placed in a command
queue. The Connective WebSigner Worker tries to process each message in the command queue. If an error occurs, the Worker
will retry to process the message at a later time. The interval at which the Worker retries is configurable in the eSignatures
Web.config file. If the message still can’t be processed after a number of attempts (also configurable in Web.config), it will be put
in the poison queue.

Messages typically end up in the poison queue when the package has the wrong status (e.g. deleted, revoked, expired, rejected)
and the signer still tries to sign, or due to infrastructure issues. Typical infrastructure issues are timestamp server downtime, mail
server downtime, storage issues, etc.

Once a message ends up in the poison queue, it will no longer be picked up and processed. It will stay there until the API user
takes further action.

The actions the eSignatures API user can take, are the following:

Get Poison Queue, to retrieve the contents of the desired poison queue.
Resubmit Poison Queue, to resubmit the contents of the poison queue to the desired command queue. eSignatures will
retry to sign the packages.
Clear Poison Queue, to clears the contents of the desired poison queue.

Each of the actions are detailed in the sections below.

Important: queuing mechanisms are not designed to be polled. If you want to check if a package has the status ‘failed’, you
should use the Get Package Status call.



8.1 Get Poison Queue
8.1 .1  Description8.1 .1  Description

This call retrieves the contents of the poison queue.

The contents of the poison queue are paginated and contain the MessageId, SigningSessionId and PackageId, amongst others.
This allows you to have a clear view where the problem occurred.

Technical administrators may want to set the IncludeStackTrace parameter to true, to obtain the error messages from the code
in the poison queue response.

When you examine the poison queue contents and notice that the issues are caused by infrastructure issues, such as timestamp
server downtime, mail server downtime, storage issues, etc., you can use the Resubmit Poison Queue call (8.2) to resubmit the
contents. If the infrastructure issues have been solved, the signing should succeed at a next attempt. This prevents administrators
from having to send documents again and signers from having to sign again, which is especially convenient when a large number
of documents have been sent.

If, however, the failed packages are not caused by infrastructure issues, but by an incorrect status or corrupt data, resubmitting
them won’t solve the problem. They will end up in the poison queue again. In this case, the initiator needs to check their
documents and send them again. Afterwards they may clear the poison queue (8.3).

8.1 .2 URL8.1 .2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/poisonqueue

8.1 .3 HTTP Method8.1 .3 HTTP Method

GET

8.1 .4 MIME Type8.1 .4 MIME Type

application/json

8.1 .5 Query parameters8.1 .5 Query parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

BusName Optional
Determines the message bus of which the poison queue will be retrieved. 
If no value is entered, the poison queue of the message bus defined in the web.config
will be retrieved.

IncludeStackTrace Optional Whether to include full details of the failed message.
This is useful for technical administrators to view the error messages from the code. Boolean

MaxQuantity Optional Maximum number of records. Int

SortField Optional Sort the returned records by the field which is specified. (Reserved for future use) String

SortOrder Optional ‘ASC’ or ‘DESC’ to specify in which way sorting happens. (Reserved for future use) String

8.1 .6 Response parameters8.1 .6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Token which allows the client to retrieve the next set of records. String



MaxQuantity The highest number of records that the result may contain. Int

Total Number of records found in the database. The client can use the quantity and total to calculate the
number of calls needed to retrieve all records. Int

Items List of items in the poison queue. Array of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Items (array of
objects) Array, 0.. * Array of

objects

MessageId Unique identifier of the poison queue message String

Payload Contents of the message

DeliveryTime The date and time when this package was delivered to the poison queue. Format is ISO 8601 date-time.
E.g. 2019-01-23T12:34:00.000Z Date/Time

Retries The number of times eSignatures has tried to sign the package. Number

Exception Exception that is thrown when signing has failed. This is left out by default. It can be included by setting
the IncludeStackTrace parameter to true. String

CorrelationId This parameter is built in for future use. String

8.1 .7 Example response8.1 .7 Example response

{
    "ContinuationToken": "1",
    "Items": [
        {
            "MessageId": "4fb792d8-7c15-470a-8a7b-3c5350043ff7",
            "Payload": {
                "Id": "4fb792d8-7c15-470a-8a7b-3c5350043ff7",
                "SigningSessionId": "90b2297b-841f-4e80-a389-7aa13370bb9c",
                "PackageId": "bc6f1af7-d3dc-4630-8200-a365a8f42d02"
            },
            "DeliveryTime": "2019-01-10T10:22:31.266949",
            "Retries": 4,
            "Exception": "Connective.Common.Exceptions.VNext.ItemNotFoundExceptionVNext: Exception of type 
'Connective.Common.Exceptions.VNext.ItemNotFoundExceptionVNext' was thrown.\r\n   at",
            "CorrelationId": null
        }
    ],
    "MaxQuantity": 20,
    "Total": 1
}

8.1 .8 Response codes8.1 .8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The contents of the poison queue are returned successfully.



8.1 .9 Error codes8.1 .9 Error codes

N/A.



8.2 Resubmit Poison Queue
8.2.1 Description8.2.1 Description

This call resubmits the contents of the poison queue to the command queue. eSignatures then retries to sign the packages.

This call is useful when infrastructure issues occurred, which prevented the signing from succeeding. For instance, the timestamp
server or mail server was down for a period of time, which caused all packages to fail during that timeframe. Resubmitting the
contents of the poison queue after the infrastructure issues have been solved will prevent signers from having to sign again.

If, however, the failed packages are not caused by infrastructure issues, but by an incorrect status or corrupt data, resubmitting
them won’t solve the problem. They will end up in the poison queue again. In this case, the initiator needs to check their packages,
make sure they aren’t corrupt and send them again. Afterwards, they may clear the poison queue (8.3).

8.2.2 URL8.2.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/poisonqueue

8.2.3 HTTP Method8.2.3 HTTP Method

POST

8.2.4 MIME Type8.2.4 MIME Type

application/json

8.2.5 Request parameters8.2.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

BusName Optional Determines the message bus to which the poison queue will be resubmitted.
If no value is entered, the poison queue of the message bus defined in the web.config will be used. String

8.2.6 Response parameters8.2.6 Response parameters

N/A.

8.2.7 Response codes8.2.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

204 No content The contents of the poison command queue are resubmitted successfully to the command queue.

8.2.8 Error codes8.2.8 Error codes

N/A.



8.3 Clear Poison Queue
8.3.1 Description8.3.1 Description

This call clears the contents of the poison queue.

It is recommended to use this call only after you have checked the contents of the poison queue and know which problems
occurred.

8.3.2 URL8.3.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/poisonqueue

8.3.3 HTTP Method8.3.3 HTTP Method

DELETE

8.3.4 MIME Type8.3.4 MIME Type

application/json

8.3.5 Request parameters8.3.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

BusName Optional
Determines the message bus of which the poison queue will be cleared.
If no value is entered, the poison queue of the message bus defined in the web.config will be
cleared.

String

8.3.6 Response parameters8.3.6 Response parameters

N/A.

8.3.6 Response codes8.3.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

204 No content The contents of the poison command queue are cleared successfully.

8.3.8 Error codes8.3.8 Error codes

N/A.



9. Signing Types9. Signing Types
Actors can use one or more of the following signing types, depending on whether they have been enabled in the Configuration
Index (see section 6.3 for a call to retrieve the currently enabled types):

Manual

The end user needs to “manually” draw a signature using the mouse or stylus.

BeId

The end user must sign using a Belgian eID.

This signing type requires a third-party smart card reader.

Note: in the previous version of the documentation the "BeId" signing type was called "Digital".

ManualBeId

The end user will sign using a Belgian eID but before doing so draw their signature using the mouse or stylus.

Note: in the previous version of the documentation the “ManualBeId” signing type was called “ManualDigital”.

SmsOtp

A one-time code will be sent to the signer's phone. Depending on the configuration, users may need to complete the last
digits of their phone number which was passed in the original request or entered in the Portal's Contact screen. Entering the
right code received per sms will initiate the signing.

Server

The eSignatures solution will sign this field autonomously as soon as the package is set to status ‘Pending’.

Note: this signing type can only be used when all locations use the Server signing type, and it cannot be used in
combination with choice of signing. It is also restricted to the Instant Package Creation call.

MailOtp

A one-time code will be sent to the signer's email address. Depending on the configuration, users may need to complete
their email address which was passed in the original request or entered in the Portal's Contact screen. Entering the right
code received per email will initiate the signing.

Idin

Signing by means of Dutch bank card through iDIN.

BeLawyer

The end user must sign using a Belgian lawyer card. This signing type requires a third-party smart card reader.

Biometric

Signing by means of a biometric signature pad. The drivers of a supported biometric signature pad must be correctly
installed on your computer.

Itsme

Signing via the Belgian Modile ID itsme app.

Attention: when using the itsme signing type, the following conditions must be met:



The TargetType must be PdfA1A or PdfA2A. See the parameter's description in 5.7.6. Note that this is the user's
responsibility. Connective does not check whether this TargetType has been selected in combination with itsme.
XML documents cannot be signed with the itsme signing type due to Belgian Mobile ID's terms and conditions.
A Signature Policy is required. The signature policy must be passed through the SignaturePolicyId parameter. See
Appendix IV of Connective – eSignatures 5.4.x – Configuration Documentation to learn how to use a signature
policy. You can also choose to leave the SignaturePolicyId parameter empty. In that case, the default signature policy
that the system admin configured in the Config Index will be used.

OpenIdConnect:[Unique Name]

As of eSignatures 5.1 you can add a custom signing type through OpenID Connect. To do so, the OpenIDConnect settings
must be enabled and correctly configured in the Configuration Index. See Connective – eSignatures 5.4.x –
Configuration Documentation.

Important: always use the ‘OpenIdConnect:’ prefix, then add the Name that was configured in the Configuration Index in
the OpenIdConnect settings group.



10. PDF Signing Locations10. PDF Signing Locations
Important: when leaving the invisible signing fields out, as explained in section 5.7.6.3, this entire chapter doesn't apply.

Signing fields can be added to a PDF in 2 different manners:

Via coordinates
Via an id reference

Note: all fields should at least be 112 px wide and 70 px high, so they can be reliably filled. Smaller fields might have their
contents scaled to tiny size or have their content cut off. Also note that it is recommended to use slightly higher values than the
minimum ones. E.g. 75 px x 120 px. Using the absolute minimum values may lead to round-off errors during conversions.



10.1 Signing location with coordinates
The location of a signature can be determined by using the coordinates (Left, Top, Height, Width and Page number in the Add
Document to Package call).

Since eSignatures 5.1 the page number can be negative to count backwards from the last page. For example, -1 places the
signature field on the last page, -2 places it on the second-last, and so on. Make sure the number (both negative and positive)
does not exceed the number of pages in your document however.

10.1 . 1  Example request10.1 . 1  Example request

In this example, a signature field of 100 px wide and 200 px high will be placed in the top left corner of the page, at 200 px from
the top and 100 px from the left.

{
    "Document": "JVBERi....rest-of-the-document",
    "DocumentName" : "Invoice",
    "DocumentLanguage" : "en",
    "ExternalDocumentReference" : "INV-2018-04-01-0038",
    "SigningFields" : [
    { 
        "PageNumber" : 1,
        "Width" : "100",
        "Height" : "200",
        "Left" : "100",
        "Top" : "200",
        "Label" : "Coordinates Sig"
    }]
}

10.1 .2 Example response10.1 .2 Example response

{
    "DocumentId": "e0cb4de4-673d-49fc-9bd1-7c81248984f9",
    "CreationTimestamp": "2018-03-28T08:54:38+00:00",
    "Locations": [
        {
            "Id": "8a96613f-b6ed-4227-9bde-c20d3ee0c9d6",
            "Label": "Coordinates Sig",
            "PageNumber": 1
        }
    ]
}



10.2 Ondertekenplaats met id-verwijzing
Wanneer een document wordt toegevoegd, zoekt de eSignatures API naar ondertekenvelden of tekstmarkeringen in het
document. De visuele plaats van deze velden of markeringen bepaalt vervolgens de plaats van de handtekening in de PDF. De
parameter MarkerOrFieldId wordt gebruikt om te verwijzen naar zo'n veld of markering. Hierdoor worden de
coördinatieparameters van de aanroep Document aan pakket toevoegen verboden. De eSignatures-configuratie heeft opties om
te beperken welke tekstvelden of tekststrings worden vergeleken.

Opmerking: Identifiers moeten uniek zijn! Eén document mag geen ondertekenvelden, tekstvelden of tekstmarkeringen met
dezelfde identifier bevatten.

Let op: Het documentenportaal en de API van eSignatures gebruiken dezelfde detectielogica. Dit betekent dat de instellingen Text
Marker Format en Text Field Format in de externe API moeten overeenkomen met die welke in de configuratie-index gebruikt
worden en omgekeerd.

10.2.1 PDF-handtekeningvelden10.2.1 PDF-handtekeningvelden

Als de PDF specifieke (lege) handtekeningvelden bevat, dan wordt de id van zo'n veld vergeleken met de waarde in de parameter
MarkerOrFieldId om te zien of de id van het veld hetzelfde is.

10.2.1 . 1  Detectie van PDF-handtekeningvelden10.2.1 . 1  Detectie van PDF-handtekeningvelden

PDF-handtekeningvelden worden gedetecteerd aan de hand van de PDF-handtekeningveldnaam.

10.2.1 .2 Voorbeeld10.2.1 .2 Voorbeeld

Om op te geven welke MarkerOrFieldId een actor moet gebruiken, zie de actorparameters hieronder. De onderstaande
voorbeelden bevatten alleen alle verplichte parameters en gebruiken het voorbeeld van de PDF-handtekeningveldnaam uit
paragraaf 10.2.1.1 hierboven.

Voor alle actorparameters, zie paragraaf 5.4.5.1, 5.5.5.1 en 5.7.6.2.

"Actors": [
    {
        "Type": "Signer",
        "OrderIndex": 1,
        "SigningFields": [
            {
            "MarkerOrFieldId": "PDF Signature Field Name" 
            }
                ],

        "SigningTypes": [
            {
            "SigningType":"Digital"
            }
                ],
    }
        ]

10.2.2 PDF-tekstvelden10.2.2 PDF-tekstvelden

Een PDF kan tekstinvoervelden (formulierveld) bevatten. De naameigenschap van het invoerveld moet gelijk zijn aan de id in de



parameter MarkerOrFieldId.

Opmerking: De tekstvelden worden alleen gebruikt als het document nog niet ondertekend is en hun namen moeten
overeenkomen met de indeling die in de configuratie-Index is gedefinieerd.

Belangrijk: Deze naam is niet noodzakelijkerwijs de naam die wordt weergegeven wanneer u de muis boven het veld beweegt.
De naam kan alleen betrouwbaar worden geverifieerd als de PDF is geopend in de modus "Formulier bewerken” van Acrobat
Professional.

10.2.2.1 Detectie van PDF-tekstvelden10.2.2.1 Detectie van PDF-tekstvelden

Let op wanneer de PDF-documenten bewerkbare tekstvelden bevatten. Als de naam van een tekstveld overeenstemt met het Text
Field Format (regex) dat door uzelf of door uw beheerder in de configuratie-index ingesteld werd, wordt het tekstveld
geconverteerd in een handtekeningveld in eSignatures, en wordt de originele tekst niet weergegeven. Dit is zo bedoeld.

Als u bij het uploaden van PDF-documenten met bewerkbare tekstvelden wilt vermijden dat eSignatures die in
handtekeningvelden omzet, moet u ervoor zorgen dat de naam van het tekstveld dat u in uw PDF-programma maakt niet
overeenstemt met de tekstveldopmaak die in de configuratie-index van eSignatures gedefinieerd is. Bij de standaard regex
betekent dit dat uw Text Field Name niet met een # mag beginnen als u niet wilt dat ze worden geconverteerd.

[a-zA-Z]+(?:\d*.)?\d+.[a-zA-Z]+(?:\d*.)?\d+.
Toelichting bij regex

Het voorloopteken # wil zeggen dat het tekstveld moet beginnen met een hashtag
[a-zA-Z] stelt elke letter voor van a tot z, in kleine of in hoofdletters
Het plusteken + staat voor een of meer exemplaren van de vorige subexpressie
?: betekent dat het vorige item facultatief is en hoogstens één keer overeenkomt
\d is een metateken dat overeenstemt met een willekeurig cijfer identiek aan [0-9]
'*' betekent dat het vorige token 0 keer of meerdere keren voorkomt
. komt overeen met het teken .
? is een indicator die aangeeft dat het item 0 of 1 keer voorkomt (d.w.z. facultatief is)
Het plusteken + staat voor een of meer exemplaren van de vorige subexpressie

Opmerking: Tekstvelden kunnen niet worden toegevoegd in eSignatures zelf, maar moeten worden toegevoegd aan de PDF vóór
het uploaden.

10.2.2.2 Voorbeeld10.2.2.2 Voorbeeld

Om op te geven welke MarkerOrFieldId een actor moet gebruiken, zie de actorparameters hieronder.

De onderstaande voorbeelden bevatten alleen alle verplichte parameters en gebruiken het voorbeeld van de PDF-
handtekeningveldnaam uit paragraaf 10.2.2.1.

Voor alle actorparameters, zie paragraaf 5.4.5.1, 5.5.5.1 en 5.7.6.2.



"Actors": [
{
    "Type": "Signer",
    "OrderIndex": 1,
    "SigningFields": [
        {
        "MarkerOrFieldId": "SIG01", 
        }
            ],

    "SigningTypes": [
        {
        "SigningType":"Digital",
        }
            ],
}
    ]

10.2.3 Tekstmarkeringen10.2.3 Tekstmarkeringen

Daarnaast wordt het document doorzocht op speciale markeringen in de tekst.

De indeling van dergelijke markeringen kan worden verfijnd in de configuratie-index, maar het zal altijd zijn zoals
#XXX000_H_W# (zie onder voor de betekenis van alle gedeelten). De parameter MarkerOrFieldId wordt dan vergeleken met het
gedeelte XXX000 van de tekstmarkering om te zien of ze hetzelfde zijn; het "#" mag niet worden overgeslagen.

In plaats van elk handtekeningveld afzonderlijk in eSignatures toe te voegen, kunt u ervoor kiezen tekstmarkeringen toe te
voegen in de documenten die u uploadt. Tekstmarkeringen zijn stukjes tekst die aangeven waar handtekeningvelden moeten
komen en welke afmetingen die moeten hebben. Dat kan handig zijn wanneer alle handtekeningvelden op dezelfde plaats
moeten komen en een specifieke grootte moeten hebben.

Tip: de plaats van de tekstmarkering in het document is de plaats waar het handtekeningveld komt te staan.

Opmerking: Ondertekenvelden die over de markering worden geplaatst zijn transparant; de tekenkleur van de tekstmarkeringen
moet worden gewijzigd in de achtergrondkleur. Deze beperking is nodig voor alle tekstmarkeringen. De berekening van
afmetingen en plaats is gebeurt in (pixels = (mm * 72 dpi) / 25,4).

LET OP! U moet de markeringen aan één stuk door intypen.one fluent go Anders zal de oplossing elke pauze herkennen en
verwijderen als een specifiek teken, waardoor de vergelijkende controle niet kan worden uitgevoerd.

Markeringen moeten de indeling #XXX000_H_W# hebben:

X: om aan te geven dat het een plaats voor een handtekeningenveld is
0: numerieke identificatie van het handtekeningveld (standaard "01", "02", "03" ...)
H: hoogte van het handtekeningveld
W: breedte van het handtekeningveld Voorbeeld: #SIG01_100_200#

10.2.3.1 Detectie van tekstmarkeringen10.2.3.1 Detectie van tekstmarkeringen

Tekstmarkeringen moeten overeenstemmen met het Text Marker Format (regex) dat in de configuratie-index gedefinieerd is.
Anders wordt het handtekeningveld niet juist of zelfs helemaal niet geplaatst. De standaardindeling om te zoeken naar
tekstmarkeringen in een document (regex) is als volgt:

[a-zA-Z]+(?:\d[a-zA-Z]+(?:\d.)?\d+_(?:\d.)?\d+_(?:\d.)?\d+_(?:\d*.)?\d+#.)?\d+_(?:\d*.)?\d+#
Toelichting bij regex

Het voorloopteken # wil zeggen dat het tekstveld moet beginnen met een hashtag
[a-zA-Z] stelt elke letter voor van a tot z, in kleine of in hoofdletters



Het plusteken + staat voor een of meer exemplaren van de vorige subexpressie
?: betekent dat het vorige item facultatief is en hoogstens één keer overeenkomt
\d is een metateken dat overeenstemt met een willekeurig cijfer identiek aan [0-9]
’** betekent dat het vorige token 0 keer of meerdere keren voorkomt
komt overeen met het teken
? is een indicator die aangeeft dat het item 0 of 1 keer voorkomt (d.w.z. facultatief is)
Het plusteken + staat voor een of meer exemplaren van de vorige subexpressie

In de praktijk wil dit zeggen dat een tekstmarkering altijd het volgende formaat moet hebben: #SIGidentifier_Height_Width#.

Bv. #SIG01_100_200#.

In dit voorbeeld wordt een handtekeningveld aangebracht van 100 pixels hoog en 200 pixels breed. Wanneer u een
tekstmarkering toevoegt, moet u de waarde van de hoogte (minstens 70 pixels) altijd vóór de waarde van de breedte (minstens
112 pixels) plaatsen.

Tekstmarkeringen mag u niet combineren met gedraaide PDF's: de gedetecteerde handtekeningvelden draaien namelijk
niet automatisch mee in de PDF-tekstrichting. Ze worden dicht bij de tekstmarkering geplaatst volgend de "best effort"-
aanpak.
Tekstmarkeringen kunnen niet in eSignatures zelf worden toegevoegd, maar moeten worden toegevoegd aan het
document / de PDF vóór het uploaden.

10.2.3.2 Voorbeeld10.2.3.2 Voorbeeld

"Actors": [
{
    "Type": "Signer",
    "OrderIndex": 1,
    "SigningFields": [
        {
        "MarkerOrFieldId": "SIG01", 
        }
            ],

    "SigningTypes": [
        {
        "SigningType":"Digital",
        }
            ],
}
    ]



11. Error Code Descriptions11. Error Code Descriptions
The following list describes all the error codes in more detail. The codes may contain one or more placeholders which will be
discussed in each section.

11.1 Actor
Actor.NotFound:'actorId'

The given actor identifier could not be found in the database.

Actor.TypeInvalid:'FieldValue'

The Actor Type can only contain one of two possible values: “Signer” or “Receiver”.

Actor.RedirectTypeInvalid

The RedirectType can only have one of the following values: “AfterCompletion”, “AfterDelay” or “Immediately”.

Actor.RedirectTypeNotAllowed

No RedirectUrl was defined.

11.2 CommitmentType
CommitmentType.NotAllowed

See section 5.4.13. The possible Commitment Types are limited to the ones described in this section.

CommitmentType.ShouldBeSameForActor

All the CommitmentTypes should be the same for all signingtype objects inside an actor object.

11.3 Document
Document.InvalidTargetFileType:'supported types'

The requested document type cannot be used for conversion, either because it is unsupported in eSignatures or because it has
been disabled through configuration.

The placeholder includes the (comma-separated) list of supported types or configured types (which of the two is returned can be
seen by the HTTP error code in which it is returned: HTTP 400 Bad Request indicates the requested type is unsupported).

Document.InvalidSourceFileType:'supported types'

The input document cannot be added because it was detected as a kind of document format which is either unsupported or
disabled through configuration.

The placeholder includes the (comma-separated) list of supported types or configured types.

Document.PasswordProtected:'type of document'

The uploaded document is password protected, types of documents are pdf, word.

Document.NotFoundInStore:'document id'

The document with id 'document id' could not be found in the document store.

Document.NameInvalidLength:'document name length'



The name of the given document was longer than 150 characters.

Document.UnsupportedLanguage:'Given language'

The given document language is not supported.

11.4 Location
Location.NotFound:'FieldValue'

The provided location(s) could not be matched to one of the locations provided in the previous step: Add document to package.

11.5 MandatedSigner
MandatedSigner.BirthDateMissing

See section 5.4.12: when the Mandated Signer Validation type is NameAndBirthday and the provided signing type is either BeId,
ManualBeId or itsme, the Stakholder’s BirthDate must be provided in the Request.

MandatedSigner.MandatedSignerIdMissing

See section 5.4.12: when the Mandated Signer Validation type is MatchId and the provided signing type is either BeId, ManualBeId
or BeLawyer, a MandatedSignerId must be provided in the Request.

MandatedSigner.MultipleValdationTypesNotAllowed

See section 5.4.12: you may only set a single MandatedSignerValidation Type within an actor. You must choose between MatchId
and NameAndBirthDate.

11.6 Package
Package.NotFound:'package id'

The package with id 'package id' could not be found.

Package.NotFoundForDocument:'document id'

There was no package found containing document with id 'document id'.

Package.ApiVersionMismatch

The specified package was created with and old version of the api and cannot be used in the newest version of the api.

Package.InvalidStatus:'status' The operation on the specified package could not be performed because the package has an
invalid status of 'status'.

Package.ApiVersionMismatch

The operation on the specified package could not be performed because the package has an invalid Api Version.

Package.ContainsNoPackageSigners:'packageId'

Package with id ['package id'] contains no packageSigners.

Package.ContainsNoDocuments:'packageId'

Package with id ['package id'] contains no documents

Package.ContainsDocumentWithLocationsWithNoSigners:'packageId'



Package with id ['package id'] contains a document with id ['document id'] with a location ['location id'] with no document-
signers.

Package.ContainsNoDocumentSigners:'packageId'

Package with id ['package id'] contains no document-signers

Package.ContainsDocumentWithNoSigners:'packageId'

Package with id ['package id'] contains a document with id ['document id'] with no signers

Signer.SigningTypesRestricted:'signingType'

Signer cannot have a 'signingType' that is not already in the list of designated signingTypes.

11.7 Pagination
Pagination.MaxQuantity.OutOfBounds

The requested number of items that would be returned falls out of the bounds of the defined range.

11.8 Pdf
Pdf.UploadDoesNotComplyToSpec

Uploaded or converted document doesn’t comply to the pdf specification.

11.9 PdfErrorHandling
PdfErrorHandling.InvalidType:'Given type'

Invalid value for pdf error handling method.

11.10 PhoneNumber
PhoneNumber.Invalid: 'phonenumber'

The provided phone number is not a valid mobile phone number. This validation will only be triggered if one of the provided
Signining Types is SmsOtp.

PhoneNumber.PrefixDisabled: 'phonenumber'

This validation error will only be triggered if one of the provided Signing Types is SmsOtp. As described, the allowed country
prefixes should be enabled in the configuration.

11.11 Request
Request.RequiredFieldIsMissing:'FieldName'

The request could not be completed because a required parameter is missing.

The placeholder includes the name of the missing field. E.g. FirstName, EmailAddress, Actors, etc.

11.12 SignaturePolicy
SignaturePolicy.NotFound

See section 5.4.13. The available Signature Policies will have to be configured in a Mapping Table in advance. Mapping will be



done based on the Oid of the Signature Policy.

SignaturePolicy.ShouldBeSameForActor

All the SignaturePolicyId's should be the same for all signingtype objects inside an actor object.

11.13 SigningField
SigningField.LabelNotUnique

Labels of signing field locations need to be unique. Note that using markers without passing a custom label will use that marker
id as a label and that label will be included in the validation.

SigningField.MarkerAndCoordinatesCannotBeMixed

See section 5.2.7.1: a signing field location cannot specify both coordinates and a marker or field id.

SigningField.MarkerNotUnique

Markers must be unique within a single PDF and each marker can only be used once.

SigningField.InvalidHeightCoordinate

Signing field height needs to be larger than 70 px.

SigningField.InvalidWidthCoordinate

Signing field width needs to be larger than 112 px.

SigningField.InvalidHeightMarker:'markerOrFieldId'

The given marker id contains a height which is smaller than 70 px.

SigningField.InvalidWidthMarker:'markerOrFieldId'

The given marker id contains a width which is smaller than 112 px.

SigningField.MarkerOrFieldIdNotFound:#SignatureAgent

The marker or field id for the given signature agent was not found or did not confirm to requirements. Consequently, the signing
field was not created.

See section 10.2 Signing location with id reference for more information on how to use markers.

SigningField.InvalidPage

One of the signing fields to be placed on a document uses coordinates, but the specified pagenumber exceeds the number of
pages in the document. The page number must be between 1 and the maximum number of pages of the document (inclusive), or
when counting from the end of the document it needs to be between -1 and –(maximum number of pages) (inclusive). When a 0
or a value outside the range gets passed then this error will be returned.

11.14 SigningType
SigningType.Invalid:'FieldValue'

The passed in signing type parameter is not a valid signing type.

11.15 Stakeholder
Stakeholder.UnsupportedLanguage:'language'



The provided language is not supported. The message might contain the currently supported values.

Stakeholder.BirthDayInFuture:'fieldValue'

The provided date cannot be a valid birthday because it is in the future.

Stakeholder.EmailAddressInvalid:'fieldValue'

The provided email address is invalid.

Stakeholder.UnsupportedStakeholderType

The provided stakeholder type is not supported. The supported values are: Person, PersonGroup and ContactGroup.

11.16 User
User.NotFound:'email address'

The user with the defined email address could not be found.

11.17 Audit Proofs
AuditProof.Disabled

Audit proof is disabled in the Configuration Index.

AuditProof.NotAvailableForPackageCorrelationId

No audit proof available for the given package correlationId.

AuditProof.NotAvailableForDocumentCorrelationId

No audit proof available for the given document correlationId.

AuditProof.InvalidStatus

Package has an invalid status.

AuditProof.NoAuditProofsForPackageAvailable

No audit proofs are available for this package.

AuditProof.NoAuditProofsForDocumentAvailable

No audit proofs are available for this document.



MigratiehandleidingMigratiehandleiding
In de Migratiehandleiding wordt beschreven hoe men om moet gaan met de API-verschillen tussen eSignatures API v2 en v3.



1. Inleiding1. Inleiding
In eSignatures 5.0 is de API grondig herzien naar v3. In v3 van de API zijn de v1-aanroepen verwijderd en zijn de v2-aanroepen
afgeschaft.

Deze aanpassing heeft drie hoofddoelen:

Vereenvoudigen en verbeteren van het langetermijnonderhoud van de software door de processen te homogeniseren; alles
is nu een pakket.
Realiseren van een meer gedetailleerd en flexibel beheerniveau van de betrokkenen bij interactie met het pakket; het
stakeholder/actor-principe.
Toepassen van een strikter toegangsbeheerniveau door het toevoegen van eindgebruikersgerichte URL’s met een eenmalig
te gebruiken token (OTU).

Met deze uitgangspunten in gedachten, zullen we hieronder de grote wijzigingen tussen eSignatures API v2 en v3 doornemen.
We zullen stilstaan bij de standaardgebruiksgevallen die Connective voor ogen had bij het configureren van de API-structuur en
wat de verschillen zijn tussen de workflows van v2 en v3.

Voor een volledige uitleg over de verschillende cellen, zie eSignatures 5.3.x - API v3 Technische documentatie.

Mocht u meer informatie of ondersteuning nodig hebben, neem dan contact met ons op via de Connective Support Desk
(https://support.connective.eu/login) of vraag een workshop op locatie aan!

https://support.connective.eu/login


2. Eenmalige URL’s2. Eenmalige URL’s
Zoals vermeld in de inleiding, genereert de v5.0-release – en dus API v3 – van eSignatures unieke eenmalig te gebruiken URL’s
voor elke interactie met een eindgebruiker. De basis-URL is hetzelfde, maar wordt toegevoegd door een token dat uniek moet zijn
per gebruik.

Wij wijzen u erop dat we de Eenmalige URL vanaf nu de “OTU” noemen in deze documentatie.

Er zijn twee ‘types’ URL’s die dit principe volgen:

1. De Onderteken-URL: deze leidt de gebruiker naar de WYSIWYS-pagina waar het pakket de status “In afwachting” heeft.
2. De Download-URL: deze leidt de gebruiker direct naar de downloadpagina waar het pakket de status “Volledig

ondertekend” heeft en niet verwijderd is.

Voor de levenscyclus van een OTU, zie de onderstaande beslissingsstructuur.

Enkele aandachtspunten / opmerkingen met betrekking tot de beslissingsstructuur:

De RedirectURL heeft voorrang op de NotificationCallbackURL. Dit betekent dat als u deze waarde meestuurt in uw API-
aanroep – en er geen F2F-ondertekening is – u geen callback aan de back-end ontvangt.

De RedirectURL stuurt de volgende elementen mee: een identifier (om in te loggen), de status (in dit geval ‘InvalidToken’) en
de externe referenties. Als u een nieuwe URL wilt aanvragen, dan heeft u een mapping nodig tussen deze informatie en de
ActorID en PackageID.

De ‘Geldig token/pakket-combinatie in het verleden’-controle gebeurt twee keer in de workflow, om ongeoorloofde



wijzigen van de URL halverwege te voorkomen.

De NotificationCallbackURL wordt specifiek voor een ongeldig token gebruikt. Dit betekent dat deze URL enkel
aangeroepen wordt als een OTU verlopen is. Dit verschilt van de ‘normale’ CallbackURL die aangeroepen wordt als de
status van het pakket wijzigt. Dit onderscheid is gemaakt om duidelijk te maken waarom een callback plaatsvond zonder
ogenschijnlijke wijziging aan de status van het pakket zelf (aangezien deze nog steeds ‘PendingSigning’ is als een ongeldige
OTU gebruikt wordt).

Om een nieuwe OTU aan te vragen, kunt u de aanroep ‘Pakketstatus ophalen’ of ‘Stuur e-mail’ gebruiken in API v3. De eerste zal
de URL opgeven in het antwoord als ‘ActionURL’. Dit zal contextafhankelijk zijn aangezien de ActionURL voor een ondertekenaar
naar de WYSIWYS en voor een ontvanger naar de download zal leiden. Deze aanroepen zullen werken voor de pakketten die
gemaakt in zowel v2 als v3. U kunt de bestanden ook downloaden via de specifieke API-aanroepen ‘Pakket downloaden’ en
‘Document uit pakket downloaden’. Wij wijzen u erop dat dit traject niet strikt een geldig token toepast aangezien succesvolle
authenticatie van de API-aanroep volstaat voor eSignatures om de aanvragende partij te vertrouwen.

Tot slot wijzen wij u erop dat het inschakelen van de Compatibiliteitsmodus in de eSignatures-configuratie de tokens volledig
omzeilt. Ze worden niet gevalideerd en worden ook niet gemarkeerd als gebruikt. In de Compatibiliteitsmodus worden alle v3
API-aanroepen echter uitgeschakeld en het is ten zeerste afgeraden om van de ene naar de andere modus te schakelen in een
productieomgeving.



3. Het stakeholder/actor-principe3. Het stakeholder/actor-principe
Vanaf API v3 maken we gebruik van het stakeholder/actor-principe. Wat houdt dit in?

Een stakeholder omschrijft de persoon op identiteitsniveau. Dit omvat gegevens als de voor- en achternaam, de geboortedatum,
de taal enzovoort.

Een actor omschrijft de rol van een stakeholder met betrekking tot een document in zijn geheel of specifiek met een
ondertekenveld. Dit gebeurt door te specificeren welk type actor het is om vervolgens informatie aan te leveren over hoe deze die
rol zal uitvoeren. De momenteel beschikbare rollen zijn Ondertekenaar en Ontvanger. In de toekomst willen we bijvoorbeeld de
rol Goedkeurder toevoegen.

Een stakeholder kan meerdere actoren hebben, maar een actor blijft altijd beperkt tot slechts één stakeholder. Hetzelfde type actor
kan meerdere keren voorkomen per stakeholder. Op die manier kunnen aan één persoon meerdere ondertekentypes toebedeeld
worden voor verschillende ondertekenvelden. Of kan hij gebruik maken van verschillende handtekeningbeleidstypes binnen
hetzelfde pakket.

De ondertekenvolgorde kan ook doorgevoerd worden op actorniveau; parallel en opeenvolgend ondertekenen kunnen dan heel
gemakkelijk gemixt en gematcht worden.!



4. Ondertekenen van een pakket4. Ondertekenen van een pakket
De essentie van API v3 is om over te stappen op pakketten, dus laten we daarmee beginnen.

Om de workflow te begrijpen, moet u het volgende voor ogen houden:

In API v2 gingen we als volgt te werk:

Een lege box aanmaken
Deze box vullen met één of meerdere documenten geadresseerd aan één of meerdere ondertekenaars
De box markeren als ‘klaar voor ondertekenen’
Het ondertekenproces controleren
De box en alle ondertekende inhoud ophalen

Zie ook het sequentiediagram in: Bijlage A: Sequentiediagram – API v2 – Pakket aanmaken.

In API v3 gaan we als volgt te werk:

Een lege box aanmaken
Deze box vullen met één of meerdere documenten en plaatsaanduidingen (placeholders) aanbrengen voor de
ondertekenlocaties
Aangeven welke personen gekoppeld zijn aan de box en in welke hoedanigheid
De box markeren als ‘klaar voor ondertekenen’
Het ondertekenproces controleren
De box en alle ondertekende inhoud ophalen

Zie ook het sequentiediagram in: Bijlage B: Sequentiediagram – API v3 – Pakket aanmaken.

De bovenstaande lijsten lijken dan misschien wel op elkaar, maar er zijn enkele belangrijke verschillen waar men zich bewust van
moet zijn, zeker voor wat betreft de API-aanroepen. De grote verandering in de pakkettenworkflow is de stap voor het
identificeren en koppelen van de relevante personen aan elk document. Zie 3. Het stakeholder/actor-principe.

Als we kijken naar de API-aanroepen die nodig zijn voor een positieve workflow – in dit geval het bovenstaande
workflowvoorbeeld – zouden we dit gebruiken:

1. Pakket aanmaken Deze aanroep bevat nu extra informatie zoals de NotificationCallbackURL en ExternalPackageReference.
2. Document aan pakket toevoegen De informatie over de ondertekenaar is uit deze stap verwijderd (voorheen ‘Workflow

aanmaken’). Opmerking: Ondertekenvelden worden wel nog steeds gespecificeerd!
3. Ondertekenlocaties ophalen (optioneel) Deze aanroep retourneert de volledige lijst met ondertekenvelden (SigningFields),

ook al worden deze gegevens ook geretourneerd in het antwoord op ‘Document aan pakket toevoegen’.
4. Verwerkingsgegevens instellen Deze aanroep voegt de stakeholders en hun actoren toe en matcht deze met de

ondertekenvelden. Opmerking: Dit overschrijft eerdere Verwerkingsgegevens instellen-aanroepen op hetzelfde pakket.!
5. Pakketstatus instellen Als deze aanroep gebruikt wordt om de status in te stellen op ‘In afwachting’, dan wordt het pakket

geschikt gemaakt voor ondertekenen.
6. Pakket downloaden Enkel te gebruiken als de status ‘Volledig ondertekend’ is.
7. Pakket verwijderen Voor een schone en krachtige omgeving adviseren we de workflow altijd te beëindigen met een

Verwijderen-aanroep.

Als we dit vergelijken met de lijst met aanroepen die vereist waren in API v2, dan zien we dat alleen de stappen 3 en 4 nieuw zijn.
Wetende dat stap 3 optioneel is afhankelijk van hoe u het antwoord bij ‘Document aan pakket toevoegen’ afhandelt, is er maar
weinig extra moeite nodig! Dit gezegd zijnde, wijzen we er nog op dat de structuur van de aanvragen heringedeeld is voor
bepaalde bestaande aanroepen.



5. Ondertekenen van één document5. Ondertekenen van één document
Ondanks het overstappen op pakketten, was het gemak van het uploaden van één document dat ondertekend moet worden een
prioriteit die behouden moest blijven. Hiervoor hebben we de ‘Instantpakket maken’-aanroep voorzien. In veel opzichten lijkt deze
aanroep op de ‘Workflow aanmaken’-aanroep van v2.

Het stakeholder/actor-principe wordt echter overgedragen op deze aanroep en dus zijn er gevolgen voor de aanvraagstructuur.
Een chronologisch overzicht van de aanroepen voor een Instantpakket zou er als volgt uitzien:

1. Instantpakket aanmaken Deze aanroep bevat tegelijk de Pakket-, Stakeholder/Actor- en Documentinformatie.
2. Pakket downloaden Enkel te gebruiken als de status ‘Volledig ondertekend’ is.
3. Pakket verwijderen Voor een schone en krachtige omgeving adviseren we de workflow altijd te beëindigen met een

Verwijderen-aanroep.

We hebben een sequentiediagram toegevoegd in: Bijlage C: Sequentiediagram – API v3 – Instantpakket aanmaken.

Zoals u kunt zien, is het aantal benodigde aanroepen teruggebracht van 7 naar slechts 3. Dit werkt echter alleen bij het uploaden
van één document. Als u meerdere pakketten wilt aanbieden in dezelfde aanroep, dan moet u het proces volgen dat beschreven
wordt in 4. Ondertekenen van een pakket.

Een ander verschil tussen de twee is dat het Instantpakket het gebruik van ondertekentemplates niet ondersteunt. Dit is
momenteel niet voorzien voor het ‘normale’ proces.



6. Ondertekentypes6. Ondertekentypes
Bepaalde ondertekentypes (SigningTypes) hebben een nieuwe naam:

Digital heet nu BeId.
ManualDigital heet nu ManualBeId.

Let erop dat u de nieuwe namen gebruikt in de API-aanroepen.



7. Nieuwe Verwerkingsgegevens instellen-aanroep (Set7. Nieuwe Verwerkingsgegevens instellen-aanroep (Set
Process Information call)Process Information call)
Sinds eSignatures 5.2 is een nieuwe Verwerkingsgegevens instellen-aanroep geïntroduceerd. De nieuwe Verwerkingsgegevens
instellen-aanroep (API v3.1) zal bestaan naast de huidige aanroep.

Met de API v.3.1-versie van de Verwerkingsgegevens instellen-aanroep kunt u meerdere juridische verklaringen instellen binnen
één ondertekensessie. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde juridische verklaring instellen op de ene locatie (document) en een
andere juridische verklaring op een andere locatie. Of u kunt een algemene juridische verklaring instellen op Actorniveau die
toegepast wordt op alle locaties waar de actor moet ondertekenen, behalve als een andere juridische verklaring ingesteld is voor
bepaalde locaties.

Belangrijk: Alle nieuwe Verwerkingsgegevens instellen-functies die in de toekomst toegevoegd worden aan de API worden
toegevoegd aan deze API v3.1-aanroep.

Voor meer informatie, zie Connective - eSignatures 5.3.x - API v3 Technische documentatie.



8. Controlebewijzen8. Controlebewijzen
In eerdere versies van eSignatures had de functie Controlebewijzen ingrijpende gevolgen voor de database van eSignatures.
Vanaf eSignatures 5.3 worden de Controlebewijsbestanden opgeslagen in de bibliotheek. Hierdoor wordt de belasting op de
database verlaagd, maar wordt de belasting op de bibliotheek uiteraard verhoogd. Hoe groter de documenten, hoe meer ruimte
gebruikt wordt. De ingenomen ruimte neemt exponentieel toe met de grootte van de documenten. Daarom moet u ervoor zorgen
dat er voldoende ruimte beschikbaar is in de bibliotheek. Hoeveel ruimte daadwerkelijk nodig is, hangt af van de grootte van uw
documenten en de bewaartijd in de bibliotheek. Houd de volgende vuistregel aan bij het gebruik van Controlebewijzen: De
Controlebewijzen zijn 1,5 keer groter dan het originele document. Als de Intermediate States Saved-instelling ingeschakeld is
in de configuratie-index, dan geldt deze toename in grootte voor elke handtekening die op het document geplaatst wordt.
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