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1.

SAP – Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign®

Αυτός ο οδηγός προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή ενός εγγράφου
μέσω της Υπηρεσίας DocuSign®. Η ηλεκτρονική υπογραφή προσφέρει γρήγορο, εύκολο και
ασφαλή τρόπο για να λάβετε, να υπογράψετε και να επιστρέψετε τα έγγραφα από έναν
αποστολέα χωρίς να πρέπει να παραστείτε αυτοπροσώπως ή να στέλνετε συνεχώς έγγραφα. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Πύλης Υποστήριξης του DocuSign® Support Portal
(www.docusign.com).
Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύετε την τελική Σύμβαση DocuSigned πάντα σε συνδυασμό με την
Σύνοψη DocuSigned στον τοπικό οδηγό ή στο σύστημα διαχείρισης συμβάσεών σας.

2.

Παραλαβή Ειδοποίησης Email

Αυτή η διαδικασία ξεκινάει μόλις λάβετε το email που σας ζητάει να υπογράψετε ηλεκτρονικά
ένα έγγραφο. Το email αποστέλλεται από το DocuSign® ( dse@eumail.docusign.net) εκ μέρους της SAP
και έχει ένα μήνυμα από τον αποστολέα καθώς και έναν σύνδεσμο για να ανοίξετε ηλεκτρονικά τον
φάκελο με το έγγραφο.
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Μόλις ανοίξετε το email, κάντε κλικ στο Αναθεώρηση Εγγράφων για να προσπελάσετε τα
έγγραφα. Ένα νέο παράθυρο διαδικτυακής αναζήτησης ανοίγει και συνδέεται με την ασφαλή
ιστοσελίδα DocuSign® Online Signing Service (Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υπογραφής DocuSign®).

3.

Υπογραφή Εγγράφου

Κάντε κλικ στο κουμπί

πάνω δεξιά στην οθόνη και ανοίγει η πρώτη σελίδα του

εγγράφου. Μόλις αναθεωρήσετε όλο το έγγραφο, κάντε κλικ στο Υπογραφή
προσθέσετε την υπογραφή σας.

για να

Σημείωση: Μερικά πεδία, όπως τα πεδία Ημερομηνία υπογραφής, συμπληρώνονται
αυτόματα βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών του συστήματος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή
να τροποποιήσετε αυτές τις πληροφορίες.
Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που υπογράφετε μέσω του DocuSign, τότε θα σας ζητηθεί να επιλέξετε
το Επιλέξτε την υπογραφή σας μόλις κάνετε κλικ στο Υπογραφή. Επιβεβαιώστε το όνομα και τα
αρχικά σας. Αν δεν είναι, διορθώστε τα. Για να προσαρμόσετε την υπογραφή σας, έχετε 4 επιλογές:





Κάντε κλικ στο Επιλογή και Υπογραφή για να αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη υπογραφή και τα
αρχικά και να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
Κάντε κλικ στο Αλλαγή Στυλ και επιλέξτε ένα διαφορετικό διαμορφωμένο σενάριο που
παρέχεται από το DocuSign.
Κάντε κλικ στο Σχεδιασμός: Σχεδιάστε την υπογραφή/τα αρχικά με το ποντίκι ή με το δάχτυλό
σας στην οθόνη αφής.
Μπορείτε επίσης να φορτώσετε μία Σαρωμένη ή Φωτογραφημένη Υπογραφή. Ωστόσο, αυτή
η επιλογή απευθύνεται μόνο στους υπογράφοντες που έχουν λογαριασμό στο DocuSign® .
(Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα 6.)
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Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη πληροφοριών σε όλα τα απαιτούμενα σημεία του εγγράφου, κάντε
κλικ στο κουμπί
στην δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
παράθυρο ότι ολοκληρώσατε την υπογραφή και μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε δωρεάν λογαριασμό
στο DocuSign® και να αποθηκεύσετε το έγγραφο στον λογαριασμό σας. Επίσης μπορείτε να φορτώσετε
την εξατομικευμένη υπογραφή σας αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό υπογράφοντος.
Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα έγγραφα στον φάκελο, θα λάβετε ένα e -mail που θα
επιβεβαιώνει ότι όλα τα μέρη ολοκλήρωσαν την υπογραφή του εγγράφου, στο οποίο θα
επισυνάπτεται ένα αντίγραφο PDF του εγγράφου καθώς και μία σύνοψη που θα αναφέρει το
Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης, την Παρακολούθηση Αρχείου και τα Συμβάντα Υπογράφοντος.

4.

Άλλες Επιλογές

Μόλις αναθεωρήσετε το έγγραφο, κάνοντας κλικ στο κουμπί ΆΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ πάνω δεξιά στην
οθόνη, θα έχετε επίσης και αρκετές άλλες επιλογές να επιλέξετε για το έγγραφο:

4.1

Ολοκλήρωση αργότερα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να υπογράψετε αργότερα αν δεν είστε έτοιμοι να υπογράψετε το
έγγραφο. Μπορείτε να επιστρέψετε στο έγγραφο αργότερο μέσω του συνδέσμου ειδοποίησης στο
email. Αν διαμορφώσετε τον λογαριασμό υπογράφοντος, θα βρείτε επίσης τους φακέλους σας στο
DocuSign®.
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4.2

Εκτύπωση, Υπογραφή, Σάρωση και Φόρτωση

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να υπογράψετε σε έντυπο αν δεν θέλετε να υπογράψετε
ηλεκτρονικά.
α. Κάνοντας κλικ στο Εκτύπωση & Υπογραφή, ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο θα ανοίξει και
θα σας ζητάει να επιλέξετε αν θέλετε να επιστρέψετε τα υπογεγραμμένα έγγραφα με
Φόρτωση ή Φαξ.

β. Επιλέξτε μία από τις δύο επιλογές και έπειτα πατήστε Συνέχεια. Το επόμενο παράθυρο
ανοίγει.
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γ. Κάντε κλικ στο ΛΗΨΗ για να κατεβάσετε το έγγραφο και να το αποθηκεύσετε στον τοπικό σας
οδηγό. Έπειτα εκτυπώσετε, υπογράψτε και σαρώστε το έγγραφο στο DocuSign όταν είστε
έτοιμοι. Κάντε κλικ στο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ όταν είστε έτοιμοι. Το επόμενο παράθυρο
ανοίγει.

δ. Τέλος, κάντε κλικ στο ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ και ΤΕΛΟΣ.
Σημείωση: Αν κατεβάσετε το έγγραφο αλλά θέλετε να το φορτώσετε στο DocuSign αργότερα,
μπορείτε να το ανοίξετε πάλι κάνοντας κλικ στο "Αναθεώρηση Εγγράφου" στο email ειδοποίησης
που υπάρχει στα εισερχόμενά σας.

4.3

Εκχώρηση σε Κάποιον Άλλον

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να στείλετε το έγγραφο σε άλλο άτομο για να το υπογράψει.
α. Κάντε κλικ στο Εκχώρηση σε Κάποιον Άλλον, ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο θα ανοίξει.
Εισάγετε το όνομα του νέου υπογράφοντα και την διεύθυνση email του καθώς και ένα
μήνυμα στον δημιουργό φακέλου που θα εξηγεί τον λόγο που θέλετε να αλλάξετε την
ευθύνη υπογραφής.
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β. Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο που θα αναφέρει ότι η ευθύνη υπογραφής
άλλαξε και θα προστεθείτε ως παραλήπτης κοινοποίησης του φακέλου. Κάντε κλικ
στο Έξοδος.

γ. Ο νέος υπογράφων θα λάβει τότε ένα Email ειδοποίησης που θα αναφέρει ότι ο
φάκελος μεταβιβάστηκε σε αυτόν από εσάς.

δ. Ο δημιουργός φακέλου παραλαμβάνει ένα Email ειδοποίησης που δηλώνει ότι ο
υπογράφοντας άλλαξε. Ο νέος υπογράφοντας υπογράφει το έγγραφο, και εσείς θα
λάβετε ένα αντίγραφο όταν όλα τα μέρη ολοκληρώσουν την διαδικασία υπογραφής.
Σημείωση: Αν θέλετε να παραχωρήσετε την ευθύνη υπογραφής, χρησιμοποιήστε την επιλογή
που προσφέρεται στο DocuSign και κάντε κλικ στο κουμπί "Εκχώρηση σε Κάποιον Άλλον" στο
"Άλλες Ενέργειες". Δεν πρέπει να προωθήσετε το email ειδοποίησης ή να επιτρέψετε σε
κάποιον άλλον να έχει πρόσβαση στα εισερχόμενά σας προκειμένου να υπογράψει την
σύμβαση. Η συνέπεια είναι ότι κάποιος άλλος μπορεί να υπογράψει με τα δικά σας διακριτικά
χωρίς να φαίνεται στην σύμβαση / σύνοψη στο DocuSigned

4.4

Άρνηση Υπογραφής

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ακυρώσετε το έγγραφο και να μην είναι διαθέσιμο στους άλλους
υπογράφοντες , ή να ζητήσετε αλλαγές στο έγγραφο επικοινωνώντας κατευθείαν με τον αποστολέα.

Σημείωση: Συστήνουμε ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε με τον αποστολέα πριν ακυρώσετε ένα
έγγραφο, καθώς αυτό προκαλεί το κλείσιμο όλης της κίνησης και θα προκύψει καθυστέρηση της
κίνησης λόγω ακύρωσης όλων των προηγούμενων βημάτων υπογραφής.

α. Κάντε κλικ στο Άρνηση Υπογραφής, ένα αναδυόμενο παράθυρο ανοίγει.
β. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να ακυρώσετε το έγγραφο, κάντε κλικ στο Ολοκλήρωση
Αργότερα για να ζητήσετε αλλαγές, κάντε κλικ στο Ακύρωση για να μεταβείτε πίσω
στο έγγραφο.
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5.

Λήψη ή Εκτύπωση Όλων των Εγγράφων

Αν θέλετε να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε όλα τα έγγραφα του φακέλου:



Κάντε κλικ στο εικονίδιο



Κάντε κλικ στο εικονίδιο
για να κάνετε λήψη ενός συνδυασμένου εγγράφου ή για
να αρχειοθετήσετε όλα τα έγγραφα.

για να εκτυπώσετε όλα τα έγγραφα.
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6.

Φόρτωση Σαρωμένης ή Φωτογραφημένης Υπογραφής

(Μόνο για τοςυ Υπογράφοντες που έχουν άδεια χρήσης του DocuSign® ή λογαριασμό Υπογράφοντος)

α. Στην Αρχική Σελίδα του DocuSign, κάντε κλικ στο "Επεξεργασία" που βρίσκεται στην
κάρτα ταυτότητας DocuSign.

β. Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη "Διαχείριση Ταυτότητας". Κάντε κλικ στο
"Επεξεργασία".
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γ. Η σελίδα "Διαχείριση Υπογραφών" θα ανοίξει. Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα
υπογραφή ή να επεξεργαστείτε την υπάρχουσα υπογραφή. Κάντε κλικ στο "Επεξεργασία".

δ. Στο πάνω μέρος της επόμενης οθόνης, έχετε την δυνατότητα να "φορτώσετε" την
σαρωμένη υπογραφή. Κάντε κλικ στο "Φόρτωση".

ε. Θα δείτε ένα κίτρινο τετράγωνο γύρω από το πλαίσιο της υπογραφής. Κάντε κλικ στο
"Browse" για να επιλέξετε το αρχείο της σαρωμένης ή της φωτογραφημένης εικόνας της
υπογραφής σας.
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στ. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η σαρωμένη ή φωτογραφημένη υπογραφή σας θα
εμφανιστεί στο πλαίσιο υπογραφής. Και ένα άλλο κίτρινο τετράγωνο θα εμφανιστεί γύρω
από το πλαίσιο των αρχικών σας. Κάντε κλικ στο "Browse" για να επιλέξετε το αρχείο της
σαρωμένης ή της φωτογραφημένης εικόνας των αρχικών σας. Μόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία, κάντε κλικ στο "Επιλογή" για να αποδεχτείτε τις σαρωμένες ή φωτογραφημένες
εικόνες ως την υπογραφή σας στο DocuSign.

ζ.

Έπειτα θα ανακατευθυνθείτε στην οθόνη που εμφανίζει την νέα υπογραφή και τα αρχικά
σας. Κάντε κλικ στο "Τέλος" για να ολοκληρώσετε την διαδικασία διαμόρφωσης
υπογραφής.
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