Digital Witness Operator
Oferim Notificacions i Contractes electrònics certificats, Signatura electrònica, SMS,
solucions eKYC i serveis de Validació de dades.
Les solucions digitals estan cada vegada més presents en l’entorn empresarial,
desencadenant la transformació digital de les empreses. A Lleida.net ajudem als nostres
clients a optimitzar processos mitjançant l’ús de comunicacions electròniques certificades.
Millorem el ﬂux de treball diari amb processos segurs, legalment vinculants, adaptats
a regulacions internacionals com eIDAS, per a empreses de qualsevol mida.

Què ens fa diferents
Operador global de comunicacions electròniques
Més de 100 patents atorgades arreu del món
eIDAS Qualified
Cotitzant en dual listing a Euronext Growth i MAB
Únic entorn oferint serveis de Notificació i Contractació
electrònica certificada, de Signatura electrònica i de validació d’identitat

Notificació i Contractació electrònica
certificada. Signatura electrònica
Oblida el paper. Augmenta beneficis afegint valor.
Millora l’experiència d’usuari.
En qualsevol moment, en qualsevol lloc, i des de qualsevol dispositiu. Serveis
dissenyats per adaptar-se a les necessitats de les empreses, siguin grans o petites.

Característiques
Els missatges de text i els correus electrònics ens permeten estar en contacte,
independentment d’on siguem. Actualment, les empreses confien en aquestes
solucions tecnològiques per contactar als seus clients. Per exemple, els bancs notifiquen
als clients sobre la signatura de préstecs, les empreses de serveis avisen els seus usuaris
sobre talls d’energia, o les asseguradores comuniquen canvis a les condicions contractuals.
La notificació i contractació electrònica certificada, i també la signatura electrònica,
permeten la transferència de dades entres les parts, i proporcionen evidències de la
informació transmesa, inclosa la prova d’enviament i la de recepció. Protegeixen les
dades transmeses del risc de pèrdua o de modificacions no autoritzades.

Notificació electrònica certificada
SMS Certificat

Correu Electrònic Certificat

Factura Certificada

Openum

Recepció Certificada

Openum eIDAS

Missatge de text amb valor
probatori davant un tribunal.
Enviament de factures mitjançant
correu electrònic certificat
Certificació de correus electrònics
entrants, contingut i adjunts
inclosos

Correu electrònic amb valor
probatori davant un tribunal
Servei d’entrega electrònica
certificada.
Servei qualificat d’entrega
electrònica certificada.

Contractació electrònica certificada i Signatura electrònica
Contracte SMS Certificat

Contracte Email Certificat

Click & Sign

Click & Sign Pro

Signatura de contractes mitjançant
l’SMS Certificat.

Solució avançada de signatura
online de documents.

Signatura de contractes mitjançant
el Correu Electrònic Certificat.

Solució personalitzada que permet
adaptar la signatura electrònica als
teus procediments actuals o futurs.

eIDAS Qualified, admissibilitat com a prova en
procediments judicials
Els missatges enviats mitjançant un servei d’entrega electrònica qualificada
proporcionen l’evidència de l’entrega del missatge. Cap tribunal de la Unió
Europea pot qüestionar el seu valor probatori.

Click & Sign

Preparats, llestos, signa!
Millora la productivitat
empresarial gràcies a la
transformació digital

Click & Sign proporciona evidència
documental als teus contractes
i als teus processos de signatura.
Signa documents en qualsevol
moment, des de qualsevol lloc.
Plataforma online responsiva, no
s’ha d’instal·lar cap programari addicional.

Solució ﬂexible enfocada a la signatura
electrònica. Click & Sign accelera els processos
de negoci, i marca la diferència oferint una

Les nostres APIs faciliten la
integració en qualsevol sistema.

millor experiència d’usuari als teus clients.
Estalvia temps i diners millorant l’eficiència.

Multisignatura, signatura solidària i
mancomunada.
De conformitat amb la
normativa eIDAS, E-SIGN
Act i OECD - UNCITRAL - ICC

La integració amb eKYC permet la
validació d’identitat i la signatura
electrònica dins una mateixa
plataforma.

Click & Sign és fàcil. El client senzillament:

Rep

Clica

Signa

Quan el procés de signatura ha finalitzat, emetem una prova documental proporcionant totes les
dades i adjuntant el document signat. L’evidència documental està signada digitalment i té un
segell de temps.

Click & Sign

Click & Sign Pro

Look & Feel
personalitzat

*

Signatura OTP
Multisignatura
Integració API

*

Processos
personalitzats

*
*

Backoﬃce
Pujada de
documents
Validació
d’identitat

* Totalment
personalitzable

Integracions de tercers
Signatures

Time to Market

Preu

Demana als signataris que
signin fent clic a un botó,
introduint la OTP rebuda per
SMS o signant a mà.

Click & Sign és molt fàcil
d’utilitzar.
Quan
hagis
finalitzat el registre, ja el
podràs emprar.

Totes les nostres APIs es
poden utilitzar de forma
gratuïta, pagant únicament
el consum. A més, amb
Click & Sign no pagaràs cap
tipus de quota de posada en
marxa.

El Time to Market per a
Click & Sign dependrà
de la complexitat del
desenvolupament personalitzat.

www.clickandsign.eu

El preu final d’un Click & Sign
Pro dependrà de la complexitat
de les teves necessitats.

eKYC
En un entorn cada cop més interconnectat, identificar correctament als clients és bàsic
per al desenvolupament empresarial en el món digital.
Oferim validació d’identitat i processos d’onboarding en un entorn regulatori millorant
l'experiència d’usuari. eKYC compleix amb la normativa de prevenció de blanqueig
de capitals (AML) i amb els procediments d’identificació no presencial mitjançant
videoconferència (per exemple, regulació SEPBLAC en el cas espanyol).
Un cop finalitzat el procés de validació, s’emet un certificat amb tota la informació
tècnica del procés (la validació del document d’identitat, data i hora de la validació,
fotografies del document, i geolocalització si s’ha activat), i els resultats de la mateixa.
Per separat, entreguem les dades de la validació juntament amb la informació llegida del
document mitjançant OCR.

Converteix a text les
imatges del
document d’identitat

Validació de documents
d’identitat, passaports, i
carnets de conduir

eKYC retorna les dades del
document d’identitat en
uns segons.

Puja o fotografia el document
d’identitat amb la webcam
o amb la càmera del teu mòbil.

Potencia eKYC Docs
afegint reconeixement
facial biomètric

La solució més
avançada en
videovalidació

Va li d a ci ó
d ’i d ent i t at
mitjançant reconeixement
fàcil, comparant la fotografia
del document amb una
altra feta durant el mateix
procés.

Seguretat addicional amb
reconeixement facial biomètric.
Tot el procés s’enregistra, tan
si es selecciona el mode live
agent com stand alone. En
el cas d’un resultat no vàlid,
el procés pot ser aprovat
posteriorment per un agent.

Solució end-to-end per un ﬂux de treball eﬁcient
Afegeix seguretat extra als teus processos d’onboarding amb la vídeo validació
i la signatura electrònica dels documents necessaris.
eKYC Onboarding està completament integrat a la nostra plataforma de signatura
electrònica Click & Sign Pro.

Solucions de missatgeria
Utilitza SMS per campanyes de màrqueting, 2 Way SMS per interactuar amb els clients,
envia codis per a l’autenticació de doble factor, …
Una tecnologia universal, simple i mòbil.
Connectats a més de 1.500 operadores internacionals.

Característiques
Ràpid creixement

Al món hi ha 7.200 milions de dispositius i es multipliquen cinc
vegades més ràpid que els humans.

Entrega global

L’SMS permet enviar missatges de text a dispositius mòbils de tot
el món.

Gran taxa d’obertura

El 90% dels SMS s’obren i es llegeixen abans de 3 minuts des de la
seva recepció.

No només en smartphones

Un canal de comunicació que no depèn d’internet.

Experiència d’usuari

Els SMS milloren l’experiència de l’usuari, augmentant les vendes i
millorant el servei d'atenció al client.

Temps d’entrega

El temps mig d’entrega dels missatges SMS és inferior a 7 segons.

A2P

Les comunicacions Aplicació a Persona estan creixent a un ritme
exponencial, tan en entorns B2C com B2B.

SMS (client final)

2 Way SMS

Enviament de missatges de text a
mòbils.

Recepció d’SMS amb numeració
internacional (curta i llarga).

Mobile Outbound

Smart Route

Enviament d’SMS amb cobertura global.

MNP

Actualització diària de les bases de
dades de portabilitat.

SMS 2-Factor Authentication
Autenticació de doble factor
mitjançant l’enviament d’un codi
per SMS. Opcionalment, l’SMS pot
ser certificat.

Elecció d’operadores de destí a qui
es vol enviar el trànsit, bloquejant o
retornant la resta.

HLR

Comprovació de l'estat d'un
número de mòbil i l’operadora
actual.

Operadores
HUB (P2P)

Serveis d’enllaç amb altres
operadores a nivell internacional.

Llicència de Serveis
Certificats

La llicència d'operadores està
pensada per oferir la marca blanca
dels serveis de certificació.

Twin

Obtenció de cobertura SMS global,
bidireccional i instantània. Com una
dual SIM però sense targeta.

Solucions de validació de dades
Serveis desenvolupats per optimitzar els processos de comunicació.
Validació de números de mòbil i adreces de correu electrònic.

Característiques
Verificació de bases de
dades
Operadores
Disponibilitat
Estalvi

Validació de números de mòbil i adreces de correu electrònic.
Coneix a quin operador pertany el número de mòbil del teu client.
Comprova l’estat del mòbil (disponible, fora de cobertura o apagat)
Estalvi directe com a resultat de
l’optimització de bases de dades.

Check All

Comprovació de l'estat d'un número
de mòbil i l’operadora actual.

Check Network

Comprovació de l'operadora a la
que pertany un número de mòbil.

Email Checker

Comprovació de l’operativitat del
correu electrònic.

Patents internacionals
2.900.000.000
persones

Actualment, tenim més de 100 patents a tot el món.
* Patents concedides fins al gener del 2019.
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