
Digital 
signering

1. Teckna avtal med Verified
För att komma igång med tjänsten behöver ni teckna avtal med Verified. Ni väljer mellan olika 
abonnemangsformer baserat på hur många användare ni är som ska kunna skicka dokument för signering. 
Avtalet med Verified tecknar genom att ta kontakt med er säljare på TeamNorr. Ni kan även enkelt teckna upp 
er själva genom att fylla i ett webbformulär med era företags- och faktureringsuppgifter. Formuläret för att 
teckna avtal med Verified hittar du här: 

TeamNorr i samarbete med Verified har lanserat en 
lösning för digital signering. 

Verified tillhandahåller en webbaserad tjänst för digital 
signering och identifiering. 
Skicka enkelt dokument och få de signerade med 
exempelvis BankID 
 
Verified är ett svenskt bolag som erbjuder en komplett 
produktportfölj inom digital signering & identifiering 
med drygt 2000 kunder fördelat på de nordiska 
länderna.

2. Aktivera ditt konto
När avtalet med Verified är på plats så kommer du få ett aktiveringsmail skickat till dig. Aktiveringslänken som 
skickas där är aktiv i 24h så se till att aktivera ditt konto så snart du kan. 

Om ni är fler användare i tjänsten kan du som administratör enkelt lägga till dina kollegor under fliken 
“Företagsinställningar” inne i Verified. Lär dig hur du gör på 30 sekunder HÄR

3. Skicka ditt första dokument
Nu är du igång! Tycker du, eller en kollega att det verkar svårt? HÄR hittar du ett kort informationsklipp om hur 
du kommer igång med Verified. 

www.verified.eu
www.teamnorr.se

https://view.canned.me/?v=LPo6ruf53
https://view.canned.me/?v=iLMAOcvmK


Vilka typer av dokument kan signeras digitalt?

 A-Ö
● Aktieägaravtal
● Anställningsavtal 
● Code of conduct
● Fullmakter
● Hyresavtal
● Inköpsavtal
● Kvittenser
● Kundavtal
● Köpeavtal
● Ledighetsansökningar
● Leverantörsavtal
● Offerter
● Optionsavtal
● Permittering
● Personuppgiftsbiträdesavtal
● Protokoll
● Ramavtal
● Rapporter
● Samarbetsavtal
● Samboavtal
● Sekretessavtal
● Uppdragsavtal
● Uppsägningar
● Utlägg
● Årsredovisningar
● Överlåtelser
● ...Och mycket mer

Kontakt

Har du frågor? Kontakta TeamNorr eller Ida Friberg på Verified, ida.friberg@verified.eu 

Digital signering

www.verified.eu
www.teamnorr.se



Digital signering

Välj hur ditt dokument ska signeras. E-post, sms, BankID, Touchsign
Vi täcker alla e-ID metoder i Norden samt erbjuder globala alternativ

Välj om du vill skicka dokumenten i turordning eller parallellt

Skicka manuella eller automatiska påminnelser

Behåll dina dokument i ditt inkluderade e-arkiv eller ladda ner ditt signerade 
dokument

www.verified.eu
www.teamnorr.se


