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”Den proces, der før tog op imod 4 dage, tager nu i 
bedste fald kun en halv time, og det er en service, vi 
er utrolig glade for at kunne tilbyde vores kunder.”

Jørgen Larsen,  Finansieringschef i DiBas bilfinansieringsafdeling.

Med en digital signatur-løsning fra DSI-NEXT kan du tilbyde dine kunder at underskrive kontrak-
ter, aftaler eller andre dokumenter ved hjælp af deres NemID eller medarbejdersignatur. Løs-
ningen virker både på B2B- og B2C-markedet, og begge steder sikrer den en effektiv og sikker 
underskriftsproces. For dine kunder er resultatet en øget tilfredshed gennem en hurtigere og 
nemmere sagsbehandling med færre fejl. For dig effektiviserer det din forretning, minimerer 
dine omkostninger og giver let administration.
 
DSI-NEXT har igennem mange år leveret digital signatur-løsninger til større offentlige organisa-
tioner og private virksomheder, og du får derfor en velgennemprøvet løsning med højeste grad 
af sikkerhed og fleksibilitet.



Om DSI-NEXT
DSI-NEXT A/S udvikler og leverer intuitive IT-løsninger til både det private og det offentlige 

marked. Virksomheden er en del af JS Holding-koncernen, der beskæftiger godt 100 personer, 

omsætter for over 100 mio. kr. og har en egenkapital på 40 mio. kr.

Vores dedikerede Digital Signatur-afdeling har igennem snart 10 år udviklet og implementeret 

løsninger baseret på den offentlige digitale signatur (OCES) og Nets Danmarks NemID.

Vores kunder inden for dette område består af en lang række kommuner, regioner, styrelser samt 

større virksomheder inden for bl.a. pensionsbranchen og banksektoren.
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Spar porto og administration
Overgangen til digital underskrift medfører helt logisk en direkte 

besparelse på porto og print. Derudover ligger der typisk en endnu 

større gevinst, idet administrationstiden til printning, scanning, 

arkivering, forsendelse etc. fjernes eller minimeres. Sidst men ikke 

mindst sikrer du en miljømæssig gevinst, der kan aflæses direkte i 

dit CSR-regnskab, takket være det mindre papirforbrug.    

Hurtigere sagsbehandling
Ved at implementere digital underskrift kan du begrænse doku-

menthåndteringsprocessen betragteligt: Fra du opretter et doku-

ment, til du får det tilbage i underskrevet stand, kan der traditionelt 

gå adskillige dage. Med løsningen fra DSI-NEXT kan du i bedste 

fald begrænse processen til få minutter. Ud over at effektivisere din 

forretning opnår du en højere kundetilfredshed, takket være en hur-

tigere og nemmere sagsbehandling. Samtidig får dit salg en bedre 

konverteringsrate, fordi dine leads får mulighed for at skrive under, 

mens de stadig er varme.

Let at integrere
Løsningen er yderst fleksibel og integrerbar. Vi tilbyder enten en 

model, hvor systemet fungerer som en integreret del af dine eksiste-

rende dokumenthåndteringssystemer og -processer, eller alternativt 

en cloud-løsning med fuld funktionalitet og tilhørende dokument-

arkiv. Lad os tage en dialog om, hvad der passer til netop dig!

Høj sikkerhed
Med udgangspunkt i lovgivningen samt vores store viden og 

erfaring på området, er vi stolte af, at vi har skabt en af de bedste 

og mest sikre løsninger på markedet. Løsningen er designet, så 

den passer perfekt til mellemstore og større virksomheders krav 

og behov, og vores dedikerede team sikrer, at den lovgivnings- og 

sikkerhedsmæssige udvikling altid følges.


