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Διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής (Docu Sign)

Με την έναρξη της διαδικασίας αυτής θα μπορεί πλέον κάθε πωλητής να στέλνει απομακρυσμένα
την σύμβαση είτε ρεύματος, είτε αερίου και ο πελάτης από οποιαδήποτε συσκευή , υπολογιστή,
tablet, κινητό κλπ θα μπορεί να υπογράφει την σύμβαση η οποία θα αποθηκεύεται αυτόματα στην
αίτηση.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της νέας δυνατότητας του Partners, αλλά πριν να διευκρινιστούν
ορισμένες προϋποθέσεις:
•
•

•
•
•

•

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον ο πελάτης έχει email
Τα στοιχεία στην αίτηση δεν θα μπορούν να αλλαχτούν μετά την αποστολή του e-sign και
αν είναι απαραίτητο να αλλαχτούν θα πρέπει να ακυρώνεται η αίτηση και να καταχωρείται
εκ νέου
Ομοίως αν η αίτηση βγει Error θα έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε μόνο τα
δικαιολογητικά
Η αίτηση κατά την διαδικασία παραμένει σε στάτους
Αν επιλέξουμε να κάνουμε προσωρινή αποθήκευση, το e-mail που έχουμε δηλώσει στο
πεδίο e-sign δεν θα αποθηκευτεί και θα πρέπει εκ νέου να το καταχωρήσουμε κατά την
επεξεργασία
Το e-sign για κάθε αίτηση είναι ενεργό για 3 ημέρες. Αν δεν υπογράψει ο πελάτης εντός
χρονικού ορίου, θα πρέπει να καταχωρήσουμε την αίτηση εκ νέου

Για να ξεκινήσει η διαδικασία επιλέγουμε είτε για ρεύμα είτε για αέριο την «Νέα αίτηση» και πλέον
μας εμφανίζεται η επιλογή «E-sign»
Ρεύμα:
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Αέριο:

Επιλέγοντας το «E-Sign» θα μας εμφανιστεί στην αίτηση, ακριβώς κάτω από την επιλογή
φορολογικής χρήσης της παροχής, το menu της ηλεκτρονικής υπογραφής, δείτε σχετικά:

Μπορούμε να επιλέξουμε είτε την αντιγραφή e-mail από τον χρήστη, όπου θα πάρει το e-mail που
έχουμε καταχωρήσει στα στοιχεία πελάτη. Ή μπορούμε να τα προσθέσουμε απευθείας.
Επίσης αν βάση διαδικασίας χρειάζεται υπογραφή από παραπάνω από ένα άτομο τότε όσα e-mail
προσθέσουμε σε αντίστοιχους παραλήπτες θα πάει προς υπογραφή η αίτηση.
Αν ο τύπος της αίτησης απαιτεί σφραγίδα στην αίτηση επιλέγουμε το κουτάκι που αναγράφει
«Απαιτείται Σφραγίδα»
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Δείτε σχετικό παράδειγμα με πολλαπλούς παραλήπτες:

Αφού έχουμε καταγράψει τους παραλήπτες της αίτησης προχωράμε στην δημιουργία του online
συμβολαίου όπου ταυτόχρονα αποστέλλεται στον πελάτη.

WATT+VOLT

Training

2020

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούμε να τα επισυνάψουμε είτε πριν την αποστολή του «E-sign»
είτε εκ των υστέρων. Σε κάθε περίπτωση όμως με την αποστολή του συμβολαίου η αίτηση
κλειδώνει και δεν επιδέχεται αλλαγών.

Στο μενού των αιτήσεων στο Partners θα δούμε τα εξής σύμβολα:

E-sign, not send
E-sign, pending
E-sign, Completed
E-sign, Canceled από τον χρήστη
E-sign, Canceled από τον πελάτη

Δείτε παρακάτω την συνολική εικόνα:
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Ο πελάτης θα δει το παρακάτω στα εισερχόμενα, θα πρέπει να επιλέξει την κίτρινη επιλογή
«Review Document» για να μεταβεί στην ηλεκτρονική υπογραφή της σύμβασης.

Μόλις επιλέξει το παραπάνω μεταφέρετε σε browser όπου ανοίγει η εφαρμογή docusign και του
ζητά αν θέλει να φαίνεται η τοποθεσία του. Επιλέγει αυτό που επιθυμεί και συνεχίζει στην προβολή
της αίτησης
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Έπειτα πρέπει να επιλέξει το κίτρινο κουμπί «CONTINUE» για να πλοηγηθεί μέσα στο έγγραφο.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής πρέπει πρώτα να πατηθεί το START
.
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Στην συνέχεια επιλέγοντας το κουμπί
υπογραφής. Το οποίο έχει τρεις επιλογές :

μεταβαίνει στο μενού της

1. Να υπογράψει με την προτεινόμενη υπογραφή
2. Να σχεδιάσει την υπογραφή του
3. Να κάνει upload μια υπογραφή

Μόλις υπογράψει με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «ADOPT AND
SIGN» για να καταχωρηθεί η υπογραφή σε κάθε σελίδα της αίτησης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις έχει υπογράψει πελάτης και επιλέξει το «FINISH»
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Η πλατφόρμα του Partners μας δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας απλά
επιλέγοντας στην αίτηση το ρολογάκι πάνω από το μενού e-sign. Επίσης μα δίνεται και η
δυνατότητα να ακυρωθεί η αίτηση και να προχωρήσουμε σε δημιουργία άλλης.

Στο παράθυρο αυτό μπορούμε να δούμε πότε και σε ποιους στάλθηκε προς υπογραφή η σύμβαση.
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Μόλις υπογραφεί η αίτηση θα φανεί ολοκληρωμένη στο Partners και στα δικαιολογητικά της
αίτησης θα έχει ενσωματωθεί η υπογεγραμμένη σύμβαση.

Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και επιλέγουμε «Οριστική Υποβολή».
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Δείτε τη διαδικασία και στο παρακάτω βίντεο:
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