
Digitale handtekeningen 
gemakkelijk gemaakt 

In het digitale tijdperk van vandaag zijn de meeste bedrijven papierloos. Of het nu 
gaat om het transformeren van lab-documenten, technische schema's, contracten 
of lening aanvragen - de algemene consensus is dat papier omslachtig, moeilijk te 
beheren en duur is. Daarom is het nauwkeurig digitaliseren van inhoud zo belangrijk. 

Wereldwijd is onze digitale voetafdruk groot - en wordt alleen maar groter. 
Om de elektronische overgang te vergemakkelijken, is naadloze en effectieve 
documentverwerking tegenwoordig een cruciale vereiste voor de meeste bedrijven. 

En digitale handtekeningen staan centraal. 

https://www.globalsign.com/nl-nl/
https://www.globalsign.com/nl-nl/


Hoofdstuk 1: "Digitaal gaan" 

Analisten schatten dat er vóór het einde van dit decennium meer dan 40 biljoen gigabytes aan gegevens 
zullen bestaan. Het is logisch. Elektronische documenten zijn een vereiste voor bedrijven en zorgen voor 
meer dynamische, collaboratieve en naadloze workfows. Ze besparen niet alleen tijd en geld, maar stellen 
organisaties ook in staat om sneller en slimmer te werken dan ooit tevoren. 

Maar het volume van de dagelijks gegenereerde inhoud kan overweldigend zijn. De algemene term is 
"content shock" wat betekent dat de hoeveelheid informatie snel groter wordt dan het vermogen van de 
markt om deze te consumeren. Als we nog een stap verder gaan, geven veel voorspellingen aan dat de groei 
van de digitale inhoud eigenlijk elke twee jaar verdubbelt. 

Dit creëert niet alleen een probleem voor dataconsumenten, maar ook voor bedrijven die proberen 
documenten snel en gemakkelijk te verwerken - of het nu gaat om contracten, aanvragen voor leningen of 
technische ontwerpen. Centraal in dit onderwerp staan digitale handtekeningen. 

Hoofdstuk 2: Het concept 

De theorie achter digitale handtekeningen wordt in het algemeen begrepen, zelfs als velen geen formele 
defnitie kunnen oplepelen. Deze elektronische handtekeningen coderen documenten efectief met unieke 
digitale codes die moeilijk te repliceren, dupliceren en compromitteren zijn. 

Een sterke digitale handtekening zorgt ervoor dat de inhoud van een bericht niet wordt gewijzigd tijdens de 
verzending. Het proces beveiligt vrijwel elke vorm van online-inhoud - van e-mails tot online bestellingen. 
Het proces omvat een complex wiskundig proces waarin unieke numerieke waarden worden geïntegreerd 
die worden weergegeven via karakterreeksen. 

Alleen computers zijn bij uitstek gekwalifceerd om dit type combinatie te genereren. Maar de weg naar 
acceptatie van digitale handtekeningen is niet altijd eenvoudig. Er bestaat immers een reeks beschikbare 
oplossingen - wat verwarring in de markt creëert. 

Hoofdstuk 3: Diep in digitale handtekeningen duiken 

Voordat u de ene oplossing boven de andere verkiest, is het van cruciaal belang om duidelijkheid te scheppen 
in een gemeenschappelijk gebied van verwarring: elektronische en digitale handtekeningen. Let op - de twee 
ZIJN NIET hetzelfde. 
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Digitale handtekeningen zijn anders dan elektronische 
handtekeningen en bieden de volgende belangrijke voordelen: 

Het document is De identiteit van De handtekening Creatie van een Ingebedde, betrouwbare 
betrouwbaar en de ondertekenaar ondersteunt manipulatiebestendige tijdstempels ondersteunen 

afkomstig van een is geverifieerd door onweerlegbaarheid verzegeling op de inhoud onweerlegbaarheid en 
geverifieerde bron een betrouwbare van het document auditlogboeken 

organisatie 

Digitale handtekeningen zijn een soort elektronische handtekening ondersteund door cryptografsche 
technologie. Het aanbieden hiervan bevestigt dat een document authentiek is en van een betrouwbare 
bron afkomstig is - omdat het door derden is geverifeerd. Gebruikers kunnen op de handtekening reageren 
en de identiteit van de afzender bekijken. Onweerlegbaarheid is geen probleem, omdat de ondertekenaar 
de handtekening niet kan ontkennen door de persoonlijke, cryptografsche sleutel van de gebruiker. Digitale 
handtekeningen zijn specifek ontworpen om de integriteit van documenten te waarborgen. Daarom is de 
unieke code die uit het document is afgeleid zo belangrijk. 

Een ander kritisch element van een digitale handtekening is haar vermogen om te bewijzen dat de inhoud 
sinds de ondertekening niet is gewijzigd. Sterke oplossingen omvatten altijd tijdstempels - die garanderen dat 
de handtekening op een specifeke datum/tijd is gebruikt. Hierop voortbordurend, ontstaan er nu nieuwe 
voorschriften die het "type" handtekening aangeven dat acceptabel is. De EIDAS (elektronische identifcatie, 
authenticatie en vertrouwensdiensten) in Europa is zelfs al aangepast en werkt aan de ontwikkeling van 
internationale normen en noodzakelijke benchmarks. 

Digitale handtekeningen voldoen aan de eisen van vele voorschriften voor e-handtekeningen: 

1. Uniek voor de ondertekenaar 
Identiteit geverifieerd door derden 

2. Geschikt om de ondertekenaar te identificeren 

3. Alleen in bezit van de ondertekenaar Beveiliging met private sleutel 

4. Aan de gegevens gekoppeld dus is elke wijziging detecteerbaar Cryptografische hash-check 

5. Met tijdstempel Opname van een betrouwbaar tijdstempel 

Op het vlak van digitale handtekeningen is nog een ander kritiek gebied, de 'privé sleutel'. Elke digitale 
handtekening wordt aangebracht met de unieke 'privé sleutel' van elke gebruiker, wat betekent dat 
handtekeningen uitsluitend in het bezit zijn van de ondertekenaar. 

Ten slotte worden alle betrouwbare digitale handtekeningen altijd ondersteund door de twee belangrijkste 
root stores voor documenten - de "Adobe Authorize Trust List" (AATL) en de "Microsoft Root Trust List". 
Om het openbaar vertrouwen in handtekeningen te vergroten, wordt de oorsprong van de CA altijd in 
deze programma's opgenomen. 
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Zichtbare handtekening - klik om 
eigenschappen te bekijken 

Geldige handtekening in de statusbalk 
Geldige handtekening 

Integriteitscontrole 
van de inhoud 

Vertrouwde tijdstempel 

Meer informatie over de referentie 

Hoofdstuk 4: Marktuitdagingen 

Hoewel sommige oplossingen voor digitale handtekeningen een aantal problemen aanpakken, voldoen 
ze niet allemaal volledig aan de nalevingseisen en wettelijke verplichtingen. Dat is belangrijk, want ervoor 
zorgen dat digitale handtekeningen wettelijk aanvaardbaar zijn is taak nummer 1. 

Naast de wettigheid is er nog een ander obstakel: de inzet van technologie. Met andere woorden, 100 
procent zekerheid dat de oplossing volledig compatibel is met elk bedrijf, elke technologische infrastructuur 
en alle formele processen. Een andere barrière is de kostprijs. Efectieve digitale handtekeningen worden 
mogelijk gemaakt door conforme cryptografsche hardware - meestal USB-tokens of hardware-veilige 
modellen (HSM). Dit betekent een grote investering in hardware-onderhoud en tokenbeheer. 

Ware digitale handtekeningen worden ook gehinderd door documentworkfow en managementsystemen. 
Deze infrastructuren zijn essentieel voor het aanpassen en automatiseren van het proces. 

Andere belangrijke obstakels zijn: 
• Verwarring over welke soorten handtekeningen beschikbaar en geaccepteerd zijn 
• Hardware-investering en onderhoud 
• Maatwerk ontwikkeling voor integratie in bestaande workfows 
• Interne cryptografsche expertise 

Het feit is dat niet alle digitale handtekeningen hetzelfde worden gemaakt. Om in die categorie te worden 
geplaatst, moet het proces een breed scala aan handtekeningacties en veiligheidsniveaus bevatten - van het 
aanvinken van een vakje of het invoeren van initialen tot het gebruik van een op cryptografe gebaseerde 
digitale handtekening. De keuzes zijn vrijwel eindeloos. Dus hoe weet u welke oplossing voor digitale 
handtekeningen geschikt is voor u? 
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Hoofdstuk 5: De te volgen koers 

Ondanks de marktverwarring bestaat er hoogstwaarschijnlijk een betere manier. Het antwoord is te vinden 
in de kracht van de cloud. Het verplaatsen van het proces van digitale handtekeningen naar de cloud is de 
enige vereiste om legale en conforme handtekeningen op één platform te genereren. De Digital Signing 
Service (DSS) van GlobalSign is zo’n cloud-gebaseerde oplossing - die alles in zich heeft, van handtekening 
tot bevestiging, zonder ooit de omgeving van een klant te verlaten. 

De Digital Signing Service van GlobalSign biedt alles wat u nodig hebt om legaal toegestane 
conforme digitale handtekeningen in één cloudgebaseerde service te gebruiken 

Digitale ondertekening Uitgifte Privé sleutelopslag op Betrouwbare Herroepingscontrole 
voor de hash van een handtekeningcertificaat de cloud-gebaseerde tijdstempelservice opgenomen in het 
document of andere HSM van GlobalSign antwoord (vereist voor 

transactie langetermijnvalidatie) 

Dit zeer schaalbare cloud aanbod is een API-gestuurde digitale ondertekeningsservice die 
implementatiebelemmeringen wegneemt en de totale kosten verlaagt. In tegenstelling tot traditionele 
producten voor het ondertekenen van documenten, waarvoor tokens of hardware-beveiligingsmodules 
(HSM's) op locatie nodig zijn, is de Digital Signing Service van GlobalSign zeer schaalbaar en API-gestuurd 
voor een eenvoudige integratie met commerciële en aangepaste documentworkfow-oplossingen. Dit 
elimineert nieuwe vereisten voor beveiligingshardware. 

GlobalSign maakt het eenvoudig en kostenefectief om publiekelijk vertrouwde digitale handtekeningen aan 
elke document- en workfow-oplossing toe te voegen en is eenvoudig te gebruiken - terwijl het gelijke tred 
houdt met de toenemende wettelijke vereisten om efectief te presteren in de wereld van het elektronische 
zaken doen. 

GlobalSign, ontwikkeld op een uiterst schaalbaar, cloud-gebaseerd PKI-platform, biedt publiekelijk vertrouwde 
elektronische handtekeningen en verlaagt barrières zoals kosten, onderhoud en interne expertise. GlobalSign 
verwerkt alle cryptografsche componenten die vereist zijn voor betrouwbare handtekeningen - zoals 
ondertekening, certifcaatuitgifte, sleutelbeheer, tijdstempels en integraties met externe verifcatieservices. 

Het aanbod is ook de veiligste, zonder database met privé sleutels die kan worden gecompromitteerd en 
zonder opgeslagen documenten - zelfs niet in gehashte vorm. 

Omdat GlobalSign een cloud-gebaseerde API-gestuurde oplossing is kan het eenvoudig met elke 
elektronische documentworkfow-oplossing worden geïntegreerd. Bedrijven met bestaande aanbiedingen - 
op maat of commercieel - kunnen de service snel implementeren. Bovendien werkt GlobalSign samen met 
een reeks leveranciers van documentworkfows, zoals Odyssey, Ascertia en Pitney Bowes - waardoor de 
implementatie nog eenvoudiger wordt. 
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GlobalSign biedt een breed scala aan technologische opties, van desktop tot cloud 
en in de hele onderneming. Door het elimineren van enkele van de grootste 
belemmeringen voor efectieve digitale handtekeningen maken deze oplossingen 
het eindelijk mogelijk voor bedrijven van elke omvang om documentworkfows te 
optimaliseren, aan nalevingsnormen te voldoen en het digitale tijdperk te omarmen. 

Ontdek vandaag hoe GlobalSign u kan helpen. Bekijk ons nieuwe Webinar over 
digitale handtekeningen en neem vervolgens contact met ons op voor meer…. 

GlobalSign NV/SA 
Diestevest 14, 
3000 Leuven, 

Belgie 
Telefoon: +31 (0)85 888242 

E-mail: verkoop@globalsign.com 
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