
Adobe Sign is de vertrouwde leider 
voor elektronische ondertekening

Wat zijn de mogelijkheden met Adobe Sign? 

Met Adobe Sign kan je snel papieren, Microsoft Office-documenten of pdf's 

omzetten in invulbare en ondertekenbare formulieren. Je kan ze met een 

enkele klik verzenden voor e-handtekening. Ontvangers kunnen ze overal 

ondertekenen met een webbrowser of mobiel apparaat. Documenten 

worden beschermd met strikte beveiligingsmaatregelen en kunnen overal 

in realtime worden geopend, gevolgd en beheerd.

Adobe Sign is naadloos geïntegreerd in de  
Microsoft-omgeving

Adobe Sign en de bijhorende Microsoft Office-  integraties helpen onder-

wijsinstellingen binnen de digitale  leeromgeving. Adobe Sign is  Microsoft’s 

voorkeurs oplossing voor e-handtekeningen, met vooraf gebouwde 

 integraties die rechtstreeks binnen Microsoft worden uitgevoerd, zodat ze 

 gemakkelijk te implementeren en te gebruiken zijn. Je kunt  eenvoudiger dan 

ooit  documenten elektronisch laten ondertekenen –  rechtstreeks vanuit de 

 Microsoft 365-apps.

Raken jullie op school bedolven onder papier? Worden er nog steeds papieren  formulieren ingevuld? 
Uitgeprint, in een envelop gedaan en verstuurd? Dat is nog niet alles, want zie ze maar weer  ingevuld 
en getekend retour te krijgen en te verwerken. Klaar om de hoeveelheid tijd die de administratie en de 
docenten besteden aan papieren workflows te verminderen? Adobe Sign biedt eenvoudige tools voor 
 elektronische  handtekeningen om documenten sneller te laten ondertekenen.

Adobe Sign

Voordelen 
Adobe Sign

•  Geen hoge papierkosten en beter voor het milieu

•  Snel en eenvoudig een digitaal  formulier  ondertekenen en terug-

sturen ( verlofverzoeken, contracten, excursies,  studiereizen etc.)

•  Bespaart tijd: je ontvangt  handtekeningen binnen enkele minuten 

i.p.v. dagen

•  Overal ondertekenen via een browser, tablet of telefoon

•  Handtekening is rechtsgeldig en veilig

•  Adobe Sign is Microsofts voorkeur  e-handtekening oplossing.



Contact
Wil je meer informatie over de mogelijkheden rondom Adobe Sign? 

We denken graag met je mee. Je kunt ons telefonisch bereiken via 

020-4201396 of een mail sturen naar servicedesk@slbdiensten.nl

Een formulier door meerdere mensen laten 
ondertekenen? Gebruik Mega Sign! 

In plaats van hetzelfde document afzonderlijk naar alle ontvangers te 

sturen, kun je Mega Sign via Adobe Sign inzetten. Mega Sign is een tool 

voor bulksgewijs verzenden. Met één klik verstuur je elk formulier of 

document dat moet worden ondertekend naar verschillende mensen 

tegelijk. Bovendien kun je het hele proces eenvoudig volgen. 

 

Welke Adobe Sign producten zijn er voor het onderwijs? 

We bieden 2 soorten producten aan binnen het onderwijs: Adobe Sign 

voor bedrijven en Adobe Sign voor ondernemingen. Voor een vergelijking 

tussen deze producten verwijzen we graag naar de bijlage.

 Voorbeeld 1:

Als je 1 document naar 50 ouders wilt sturen, waarbij elke 

ouder zijn eigen document krijgt die hij moet invullen 

en ondertekenen (inschrijven excursie), dan is iedere 

handtekening 1 transactie. 

Voorbeeld 2:

Als je 1 document hebt waarbij  meerdere mensen 

datzelfde  document moeten tekenen (contract voor een 

nieuwe  werknemer), dan tellen de  handtekening van de 

nieuwe  werknemer, HR en de directeur als 1 transactie.

Wat is een transactie? 
Een transactie is één document dat ter ondertekening wordt verzonden, 

ongeacht het aantal  ondertekenaars, documenten of pagina’s. 

Zet papieren, Microsoft Office-documenten of pdf-formulieren snel 

om in invulbare en ondertekenbare formulieren met behulp van 

kunstmatige intelligentie (Adobe Sensei).

Bereid documenten voor 
ter ondertekening

Verzenden naar een of meer ontvangers, in willekeurige volgorde. 

Met een paar snelle klikken kunnen ze beoordelen en elektronisch 

ondertekenen - altijd, overal en op elk apparaat.

Verzoek handtekeningen 
van anderen

Elke ontvanger krijgt een gepersonaliseerde 

versie om te ondertekenen.

Stuur één enkel 
 document naar één 
of meerdere mensen

Volg de documentstatus in realtime. Ontvang een melding 

wanneer mensen tekenen. Stuur herinneringen en onderhoud 

automatisch een audittrail.

Volg documenten en 
stel herinneringen in

Werk gemakkelijk vanaf het web of mobiel, of werk vanuit 

andere applicaties, waaronder Microsoft Office 365.

Werk vanuit favoriete 
applicaties en apparaten

Adobe Sign

Voorwaarden van aanschaf van Adobe Sign via de Adobe Fixed Price:

•  Je gaat een contract aan die gelijk loopt met de Adobe Fixed Price 

overeenkomst

• Je bestelt minimaal 1000 transacties

•  Je kunt alleen de Adobe Sign for ondernemingen per transactie 

licentie bestellen

•  Ongebruikte transacties vervallen aan het einde van elk jaar en 

worden niet overgedragen naar het volgende jaar

• Er zijn 4 bestelmomenten per jaar

•  Prijs per transactie is een stuk voordeliger dan via het Adobe VIP 

programma

 
Voorwaarden van aanschaf van Adobe Sign via het Adobe VIP 

programma:

• Je kunt instappen wanneer je wilt

•  Voor de Transaction licentie geldt geen minimum aantal transacties

•  Voor de Hosted licentie geldt een minimum van 150 transacties

•  Ongebruikte transacties vervallen aan het einde van elk jaar en 

worden niet overgedragen naar het volgende jaar

Hoe neem je Adobe Sign af? 
Adobe Sign is als 2 subscriptions te bestellen:

•  Transaction Subscription: 

Je kunt kiezen voor een x aantal  transacties die door 

meerdere personen gebruikt kunnen worden.

•  Hosted Subscription: 
1 persoon heeft toegang en kan  maximaal 150 

transacties versturen.

Wil je op school ook gebruik maken van Adobe Sign?  
Je kunt Adobe Sign via de Adobe Fixed Price overeenkomst  

aanschaffen of via het Adobe VIP programma. Meer informatie is  

te vinden via de website van SLBdiensten.
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