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INTRODUCCIÓ
 
Aplicació Windows ‘desktop’ desenvolupada en llenguatge Java.
Consisteix en una integració amb la referència VidSigner.
 
Pot treballar tant en mode interactiu com en mode ‘batch’ desatès.
 
Les llicències proporcionades són de tipus ‘runtime’, el que significa que
permetrà l'execució sense límits, una vegada instal·lat. Per altre lloc, les
llicències s'instal·len a través d'un codi d'activació sobre els PCs de
treball.
 
Ofereix la forma més eficient d'enviar a signar documents que es troben
en el File System o al Alfresco, a partir de: 1) una Tablet i la signatura
biomètrica o 2) un mòbil i la signatura remota. A més, l'aplicació permet
descarregar els documents, una vegada signats, al seu lloc d'origen.
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Doctodata SL. C/Fígols 19-21,  08028 Barcelona, Tel. +34 93 421 18 24 
www.doctodata.com



 
FUNCIONALITAT BÀSICA
 
L'aplicació ofereix diverses funcionalitats, i també és possible afegir
altres noves, sota demanda. Les principals són:
 
 
1. Get All Devices for my Subscription: permet veure els dispositius
subscrits a la subscripció biomètrica. Apareixen en una llista.
 
2. Get Filtered Documents List: llista els documents disponibles en
VidSigner segons el ‘FILTER’ que s'hagi seleccionat.
 
3. Upload a Document to be Signed: permet pujar a VidSigner un
document nou a signar. 
 
4. Perform Action On Document: permet realitzar una de les funcions
indicades en ‘ACTION’: descarregar, eliminar o obtenir informació d'un
document (veure següent imatge). 
 
5. Documents To Be Signed: mostra un llistat dels documents que s'han
enviat a VidSigner per a signar i que encara no han sigut signats
(‘Unsigned’). El botó Refresh permet refrescar la finestra que mostra el
llistat.
 
6. Auto Query Mode: permet automatitzar la descàrrega de documents
signats en temps real. Quan estigui seleccionada aquesta opció, el color
del botó canvia a vermell. Cada X minuts (segons el valor seleccionat en
el camp ‘Min.’), es fa una trucada a VidSigner per a saber el llistat de
documents pendents de signatura, s'actualitza el llistat ‘Documents To
Be Signed’ i, si l'opció ‘Download Signed’ està seleccionada, es
descarreguen els documents que es van signant a la seva carpeta
d'origen.
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