Hvad er et digitalt underskrevet dokument?
Denne PDF er et digitalt underskrevet dokument. Dette PDF-format hedder en PAdES og står for
PDF Advanced Electronic Signatures.
Et dokument med en elektronisk underskrift på er et dokument, som kan sidestilles med et fysisk
underskrevet dokument. Dokumentet er ligeså gyldigt som et fysisk underskrevet dokument og

Hvordan kan jeg se, at dokumentet er underskrevet?
Du kan altid se, om en PDF er underskrevet digitalt med esignatur. Læs her hvordan:
1. Gem dette eller et andet digitalt underskrevet dokument og åbn det i Adobe Reader.
2. I toppen af dokumentet er der en aflang blå bar, hvor der skal stå:
”Er signeret, og alle signaturer er gyldige. ”
3. Åbn dernæst signaturfeltet i venstre side – se efter dette ikon:
4. Her skal der stå ”Rev. 1: Signeret af esignatur <support@esignatur.dk>".
Når dokumentet opfylder ovennævnte krav, er dokumentet digitalt underskrevet med
esignatur, og du kan have fuld tillid til indholdet i PDF’en.
5. Åbn nu feltet i venstre side, som er markeret med en papirklips – se efter dette ikon:
6. Her fremgår dit signeringsbevis og referencenummer for din signeringsordre.
7. For at se, hvilke personer der har underskrevet, går du til sidste side af PDF’en.
Alle underskriveres digitale underskrifter, vil altid fremgå på sidste side i dokumentet.

Har du spørgsmål til dette, er du altid velkommen til at kontakte os:
E-mail: info@esignatur.dk
Telefon: +45 4358 4058

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 0ef3d9a0SgUpz1587201

kan til enhver tid valideres af en uafhængig tredjepart.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter

Catrine Smed Andersen
Underskrevet med NemID medarbejdersignatur
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Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig
og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret
dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi
beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette
dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og
gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for
digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og
europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige
digitale signaturer.
Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge
vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter

