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1. Założenie konta osobistego
Aby założyć konto w platformie podpisu elektronicznego SognOnTheGo wykonaj następujące
kroki:
Krok 1 – Wypełnij wymagane pola wpisując swoje imię, nazwisko i adres mailowy.

Krok 2 – Utwórz i potwierdź hasło
Krok 4 – Odznacz pole recaptcha, aby potwierdzić, że nie jesteś robotem
Krok 5 – Koniecznie przeczytaj naszą Politykę Prywatności i Regulamin korzystania z usług i platformy
SigOnTheGo. Aby skorzystać z aplikacji zaznacz zgodę w polu wyboru.
Krok 6 – Na podany podczas rejestracji adres email zostanie wysłana wiadomość z linkiem
aktywacyjnym, wystarczy w niego kliknąć, aby dokończyć rejestrację.
Krok 7 – Po aktywacji konta możesz od razu zalogować się w SignOnTheGo i podpisywać dokumenty
online.

2. Utworzenie konta firmowego
Aby utworzyć konto firmowe w platformie podpisu elektronicznego SognOnTheGo wykonaj
następujące kroki:
Krok 1 – Wypełnij wymagane pola wpisując dane administratora konta: imię nazwisko i adres
mailowy. Dodatkowo prosimy o podanie danych firmy – nazwy i numeru identyfikacji podatkowej.
Krok 2 – Następnie utwórz i potwierdź hasło.
Krok 3 – Dodaj logo swojej firmy

Krok 4 – Wybierz plan subskrypcji. Oferujemy plany miesięczne i roczne. Jeśli posiadasz kod
promocyjny uzupełnij odpowiednie pole w tym kroku

Krok 5 – Uzupełnij informacje o płatności niezbędne do wystawienia faktury oraz dane karty
kredytowej.

Krok 6 – Odznacz pole recaptcha, aby potwierdzić, że nie jesteś robotem
Krok 7 – Koniecznie przeczytaj naszą Politykę Prywatności i Regulamin korzystania z usług i platformy
SigOnTheGo. Aby skorzystać z aplikacji zaznacz zgodę w polu wyboru.

Krok 8 – Na podany podczas rejestracji adres email zostanie wysłana wiadomość z linkiem
aktywacyjnym, wystarczy w niego kliknąć, aby dokończyć rejestrację.
Krok 9 – Możesz od razu zalogować się do SignOnTheGo i podpisywać dokumenty online.

3. Jak dodać logo firmy
Jeśli korzystasz w aplikacji z konta biznesowego, możesz dodać logo swojej firmy, które będzie
widoczne w nagłówku maili z powiadomieniami, w panelu aplikacji oraz w metryce dokumentów.
Firmowe logo możesz dodać podczas zakładania konta, jeśli jednak tego nie zrobiłeś lub chciałbyś je
zmienić możesz to łatwo zrobić przechodząc do ustawień twojej firmy.

Krok 1 – W panelu aplikacji wejdź w menu administracji

W tym miejscu możesz edytować informacje o firmie, w tym logo.

Krok 2 – U góry ekranu pojawia się opcja wyboru logo, tu również możesz je usunąć, jeśli chcesz aby
pozostało puste.

Krok 3 – Po załadowaniu loga, możesz je dostosować do wymaganego formatu skalując wielkość
obrazka i przeciągając go w odpowiednie pole.

Krok 4 - Pamiętaj, aby kliknąć „Zapisz”, żeby nie utracić zmian.

Kiedy wyślesz dokument do klienta przez aplikację, logo twojej firmy będzie widoczne w górnym
lewym rogu wiadomości:

4. Podpisuję dokument tyko ja
Jeśli chcesz podpisać dokument i wysłać go tylko do siebie wykonaj następujące kroki:
Krok 1 – Na stronie głównej wybierz opcję „Ja podpisuję”

Krok 2 – Wybierz dokument na którym chcesz pracować. W aplikacji możesz przesłać swój plik z
dysku lub chmury lub wybrać szablon z naszej biblioteki. Następnie możesz edytować nazwę i opis
dokumentu. Pamiętaj, że każdy z nich możesz także zapisać w aplikacji jako szablon.
Krok 3 – W kolejnym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu, pola
wyboru oraz listy rozwijane. Więcej o edycji dokumentu dowiesz się tutaj >> LINK do instrukcji Edycja
dokumentów.

Po wstawieniu pól tekstowych, podpisu, wyboru i list rozwijanych, możesz edytować ich treść w
kolejnym kroku

Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby dodać podpis w dokumencie.
Krok 5 – Dodaj swój podpis, a następnie przeciągnij i upuść pole podpisu w odpowiednie miejsce. Aby
wysłać dokument kliknij „Kontynuuj”.

Na swoją skrzynkę pocztowa otrzymasz podpisany dokument oraz ścieżkę audytu z kodem
zabezpieczającym dokument.

5. Podpisuję dokument z partnerami
Aby utworzyć dokument i dodać partnerów, którzy będą mogli podpisać i/lub edytować dokument
razem z Tobą wykonaj następujące kroki:
Krok 1 – W menu głównym wybierz „Ja i Inni”

Krok 2 – Wybierz dokument lub szablon, z którym chcesz pracować.

Aplikacja domyślnie tobie i partnerom przypisze w procesie możliwość edytowania, akceptacji i
podpisu dokumentu.
Możesz jednak to zmienić a także wybrać dowolną ilość partnerów, ale pamiętaj, że przynajmniej
jedna ze stron musi być osobą edytującą, zatwierdzającą i podpisującą, lub jedna strona musi być
sygnatariuszem, a druga osobą zatwierdzającą dokument i mającą możliwość edycji.

Możesz też skorzystać z dodatkowych opcji - zabezpieczyć dokument hasłem, ustawić datę
wygaśnięcia dokumentu, ukryć adresy mailowe w dzienniku rewizji lub ukryć sam dziennik rewizji dla
partnerów.

Krok 3 – W kolejnym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu oraz
pola wyboru. Więcej o edycji dokumentu dowiesz się tutaj >> LINK do instrukcji Edycja dokumentów

Krok 4 –W tym kroku możesz edytować treść wybranych pól w dokumencie. Aby edytować treść pola
wystarczy w nie kliknąć.

Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać dokument do partnerów.

Krok 5 – Kiedy partner zaakceptuje treść dokumentu dostaniesz powiadomienie mailem.

Do momentu kiedy wszyscy partnerzy nie podpiszą dokumentu jego treść może być negocjowana. >>
Więcej o tym jak negocjować treść dokumentu przeczytasz tutaj LINK

Krok 6 - Dodaj swój podpis, a następnie przeciągnij i upuść pole podpisu w odpowiednie miejsce.

Kiedy partner/partnerzy również podpiszą dokument na swoją skrzynkę pocztowa otrzymasz
podpisany dokument oraz ścieżkę audytu z kodem zabezpieczającym dokument.

6. Podpisują moi partnerzy
Jeśli chcesz utworzyć dokument, który nie wymaga podpisu z twojej strony, a tylko podpisu partnera
lub partnerów wykonaj następujące kroki:
Krok 1 – W menu głównym wybierz opcję „Inni”

Krok 2 – Wybierz dokument lub szablon, z którym chcesz pracować.
Twoją rolą w procesie będzie w domyśle tylko otrzymanie kopii gotowego dokumentu.

Możesz wybrać dowolną ilość partnerów, ale pamiętaj, że przynajmniej jedna ze stron musi być
osobą edytującą, zatwierdzającą i podpisującą, lub jedna strona musi być sygnatariuszem, a druga
osobą zatwierdzającą dokument i mającą możliwość edycji.

Możesz też skorzystać z dodatkowych opcji - zabezpieczyć dokument hasłem, ustawić datę
wygaśnięcia dokumentu, ukryć adresy mailowe w dzienniku rewizji lub ukryć dziennik rewizji dla
partnerów.

Krok 3 – W kolejnym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu oraz
pola wyboru. Więcej o edycji dokumentu dowiesz się tutaj >> LINK do instrukcji Edycja dokumentów

Krok 4 – Po kliknięciu „Zapisz” dokument zostanie wysłany do partnerów
Krok 5 – Kiedy wszyscy partnerzy podpiszą dokument na swoją skrzynkę pocztowa otrzymasz
podpisany dokument oraz ścieżkę audytu z kodem zabezpieczającym dokument.

7. Dodawanie dokumentów w aplikacji
Aby dodać dokument lub szablon w aplikacji wykonaj następujące kroki:
Krok 1 – Wybierz “Nowy dokument” w menu aplikacji lub jeden z predefiniowanych procesów

Krok 2 – W aplikacji możesz dołączyć dokument ze swojego urządzenia lub z chmury (Dropbox,
OneDrive, Google Drive, Box). Aby wybrać dokument z chmury, kliknij odpowiednią ikonę, zezwól
aplikacji na dostęp i wybierz dokument.

Aby przesłać w aplikacji więcej niż jeden dokument do podpisu po prostu dodaj pliki używając guzika
„Prześlij”

Krok 4 – W następnej sekcji możesz edytować informacje o dokumencie. Wymaga jest nazwa
dokumentu, a opcjonalnie możesz tez dodać jego krótki opis. Jeśli chcesz ponownie korzystać z tego
pliku w aplikacji, możesz zaznaczyć w polu wyboru, aby został zapisany jako twój szablon.
Krok 5 – Możesz też skorzystać z dodatkowych opcji - zabezpieczyć dokument hasłem, ustawić datę
wygaśnięcia dokumentu, ukryć adresy mailowe w dzienniku inspekcji lub ukryć sam dziennik inspekcji
dla partnerów.

W kolejnym kroku możesz edytować swój dokument. >> Link do instrukcji Edycja dokumentu

8. Korzystanie z szablonów w aplikacji
Aby użyć szablonu w aplikacji wykonaj następujące kroki:
Krok 1 - Jeśli chcesz skorzystać z gotowego szablonu wejdź do biblioteki szablonów w menu bocznym
lub na głównej stronie aplikacji.

Jeśli chcesz przesłać własny szablon wybierz tą opcję na głównej stronie aplikacji lub w na stronie
bliblioteki szablonów

Lub

Krok 2 – Wybierz lub prześlij szablon na którym chcesz pracować.

Krok 3 – Aplikacja skieruje Cię do podglądu dokumentu. Jeśli plik spełnia Twoje oczekiwania możesz
od razu przystąpić do pracy nad dokumentem.

Krok 4 – W kolejnym kroku uzupełnij informacje o dokumencie i przypisz role partnerom

Krok 5 – Teraz możesz edytować swój szablon dodając pola podpisu, pola tekstowe i pola wyboru.
Gotowy dokument zapis i przejdź do kolejnego kroku.

Krok 6 – uzupełnij wymagane pola i kontynuuj przesyłając dokument do partnerów.

9. Edycja dokumentu w aplikacji
Aby edytować dokument w aplikacji wykonaj następujące kroki:
Krok 1 - Po dodaniu dokumentu lub wybraniu szablonu uzupełnij wszystkie niezbędne informacje o
dokumencie, jeśli jest taka potrzeba wybierz opcje dodatkowe i kontynuuj do procesu edycji

Krok 2 – W tym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu, pola wyboru
i listy rozwijane.

Aby dodać i edytować pole podpisu wybierz „Pole podpisu” z prawego panelu i przeciągnij je w
dowolne miejsce dokumentu. Kiedy umieścisz pole podpisu w odpowiednim miejscu możesz

edytować je nazwę oraz przypisać osobę, która powinna złożyć w nim podpis. Można przenosić i
modyfikować także już istniejące pola.

Aby dodać i edytować pole tekstowe wybierz „Pole tekstowe” i przeciągnij je w dowolne miejsce
dokumentu. Kiedy umieścisz pole odpowiednim miejscu możesz edytować jego nazwę oraz przypisać
osobę, która powinna je uzupełnić, ustalić limit znaków, ustalić czy jest to pole jedno czy
wieloliniowe, wybrać czcionkę oraz dodać podpowiedź.
Dodatkowo możesz zaznaczyć czy pole jest wymagane.
Aby edytować treść pola kliknij w nie dwa razy lewym przyciskiem myszy.

Aby dodać i edytować pole wyboru wybierz „Pole wyboru” i przeciągnij je w dowolne miejsce
dokumentu. Kiedy umieścisz pole wyboru w odpowiednim miejscu możesz edytować jego nazwę,
przypisać osobę, która powinna je odznaczyć oraz dodać podpowiedź.
Klikając dwukrotnie myszką w pole wyboru dokonasz zaznaczenia. Aby je odznaczyć ponownie kliknij
dwukrotnie myszką.

Pola tekstowe i pola wyboru domyślnie są przypisane do wszystkich użytkowników i takie pole musi
zawsze mieć przypisanego co najmniej jednego partnera, natomiast dla pól podpisu można przypisać
tylko jedną osobę.
Aby dodać i edytować listę rozwijaną wybierz „Lista rozwijana” i przeciągnij pole w dowolne miejsce
dokumentu. Kiedy umieścisz listę rozwijaną w odpowiednim miejscu dodaj opcje wyboru jakie
powinny się w niej pojawić. Możesz także edytować jej nazwę, przypisać do niej konkretną osobę,
zmienić czcionkę oraz dodać podpowiedź.

Zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, że jeśli oznaczyłeś, dane pole jako wymagane będziesz musiał
przypisać do niego partnera zanim przejdziesz dalej.
Krok 3 – W tym kroku możesz edytować treść wybranych pól w dokumencie. Aby edytować treść pola
wystarczy w nie kliknąć.

Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać dokument do partnerów.

10.

Negocjacje

Aplikacja pozwala partnerom na edycję i negocjację treści dokumentu zanim zostanie on
zaakceptowany i podpisany.
Jeśli jesteś właścicielem dokumentu z menu głównego wybierz „Negocjuj z innymi”.

Następnie dodaj dokument lub szablon i przypisz role partnerów w procesie. Aplikacja domyślnie
tobie i partnerom przypisze w procesie możliwość edytowania, akceptacji i podpisu dokumentu.
Możesz jednak to zmienić a także wybrać dowolną ilość partnerów, ale pamiętaj, że przynajmniej
jedna ze stron musi być osobą edytującą, zatwierdzającą i podpisującą, lub jedna strona musi być
sygnatariuszem, a druga osobą zatwierdzającą dokument i mającą możliwość edycji.

W kolejnym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu oraz pola
wyboru. Więcej o edycji dokumentu dowiesz się tutaj >> LINK do instrukcji Edycja dokumentów

Następnie możesz edytować treść wybranych pól w dokumencie. Aby edytować treść pola wystarczy
w nie kliknąć.

Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać dokument do partnerów.
Jeśli jesteś partnerem, a twoja rola w procesie pracy obejmuje edycję i zatwierdzenie treści
dokumentu, kiedy otworzysz dokument pojawią się następujące opcje – „Akceptuj, „Edytuj” i
„Odrzuć”.

Jeśli zaakceptujesz dokument przejdziesz do kolejnego ekranu, w którym wymagany będzie już tylko
twój podpis
Jeśli wybierzesz opcję edycji, będziesz mógł uzupełnić treść pól utworzonych przez osobę, która
wysłała Ci dokument.
Jeśli odrzucisz dokument zostanie on wycofany. Uwaga! Odrzucenie dokumentu spowoduje, że
będzie on niedostępny zarówno dla ciebie, jak i pozostałych partnerów w procesie.
Za każdym razem, gdy dokument jest edytowany, partnerzy otrzymają powiadomienia o
wprowadzonych zmianach.

Otrzyma on powiadomienie:

Po kliknięciu w link powiadomienia zostaniesz przekierowany do widoku zmian dokonanych w
dokumencie.

Jeśli partner zaakceptuje zmiany – wówczas dokument będzie wymagał tylko podpisów.
Jeśli jednak zdecyduje się go edytować, proces negocjacji będzie się toczyć dalej aż każdy z partnerów
będzie informowany o kolejnych zmianach. Proces negocjacji dokumentu jest nielimitowany i możesz
go prowadzić z partnerem tak długo, aż wszystkie strony uzyskają satysfakcjonujący kształt
dokumentu.
Na każdym etapie możesz też odrzucić dokument, wówczas zostanie on wycofany i nie będzie
widoczny zarówno w twoim panelu aplikacji, jak i u twoich partnerów.

11.

Jak wycofać lub odrzucić dokument

Jak wycofać/odrzucić dokument?
W zależności od twojej roli w procesie możesz wycofać lub odrzucić dokument. Pamiętaj jednak, że
dokument można wycofać tylko przed podpisaniem. Właściciel dokumentu może go wycofać, a
partner odrzucić jeśli nie zgada się z jego treścią.

Krok 1 – W zależności od swoje roli w procesie wybierz „Oczekujące na Ciebie” lub „Oczekujące na
partnerów”
Krok 2 – Znajdź dokument, który chcesz wycofać/ odrzucić i wybierz ta opcję w rozwijanym menu
dokumentu, a następnie potwierdź żądanie w wyskakującym okienku

Jeśli odrzucisz dokument zostanie on wycofany. Zarówno ty, jak i partnerzy otrzymacie
powiadomienia, ale pamiętaj, że dokument zostanie wycofany i nie będzie już widoczny zarówno w
twoim panelu aplikacji, jak i u twoich partnerów.

12.

Jak wysłać więcej niż jeden dokument

Aby przesłać w aplikacji więcej niż jeden dokument do podpisu po prostu dodaj pliki używając guzika
„Prześlij”.

Pamiętaj, że w ekranie edycji Twoje dokumenty będą widoczne jako jeden plik.
Natomiast już podpisane dokumenty dostaniesz na skrzynkę pocztową razem z metryką dokumentu,
w dwóch formatach - jako dwa osobne dokumenty oraz jako jeden plik

13.

Podpisywanie dokumentów

Podpisywanie dokumentów
Nasza aplikacja oferuje kilka opcji podpisu dokumentów: tylko ty podpisujesz dokument,
podpisujesz dokument z innymi, tylko inni podpisują, podpis w obecności oraz proces
negocjacji.
Gdy partner (partnerzy) zaakceptują ostateczny kształt dokumentu, otrzymasz automatyczne
powiadomienie pocztą elektroniczną. Gdy dokument jest gotowy do podpisania, można go
znaleźć w folderach „Ostatnie” lub „Oczekujące na ciebie”.
Aby podpisać dokument, masz 3 opcje; możesz narysować podpis myszką, lub odręcznie na
na ekranie dotykowym, wpisać go klawiaturowo lub dodać obraz podpisu z urządzenia
mobilnego lub komputera.

Jeśli pole podpisu nie zostało dodane i przypisane, będziesz mógł swobodnie przeciągać i
upuścić podpis w dowolnym miejscu dokumentu

Twój dokument jest gotowy. Wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać go do partnerów

14.

Podpis w obecności świadka

W naszej aplikacji jest możliwość podpisania dokumentu w obecności w obecności świadka.
Aby zrealizować podpis w obecności możesz wybrać odpowiednia opcję w menu głównym
albo utworzyć nowy dokument

Zanim przystąpisz do podpisu, wybierz dokument, wyznacz role w procesie i jeśli jest taka
potrzeba edytuj pola.
Po zapisaniu zmian, opcja podpisu w obecności jest dostępna w ostatniej fazie procesu:

Wybierz podpis w obecności. Pamiętaj, że osoba podpisująca musi być fizycznie obecna, aby
zrealizować ten proces.

Wypełnij formularz i przedłóż dokument do podpisu.
Korzystając z aplikacji wyraziłeś akceptację naszego regulaminu i warunków korzystania z usługi,
pamiętaj, że podpisująca dokument osoba, też musi zaakceptować warunki korzystania z serwisu.

Jeśli istnieje tak potrzeba, możesz dodać więcej podpisów.
Twój dokument jest gotowy. Wybierz „Kontynuuj”, aby zakończyć pracę nad dokumentem.

15.

Inicjały w dokumencie

Inicjały można umieścić w dowolnym miejscu dokumentu lub w zdefiniowanych polach podpisu. Jeśli
dokument tego wymaga, można wybrać aby inicjały zostały automatycznie umieszczone na każdej
stronie w prawym dolnym rogu, tylko na ostatniej stronie lub na każdej poza ostatnią stroną
dokumentu.
Opcja dodania inicjałów w dokumencie jest dostępna w ostatniej fazie procesu, kiedy dokument
został już zaakceptowany przez wszystkich partnerów.
Wówczas zanim podpiszesz dokument możesz wybrać wstawienie Inicjalów, obrazu, tekstu lub daty.

Inicjały możemy dodać w dowolnym miejscu poprzez przeciągniecie i upuszczenie pola podpisu lub w
z góry zdefiniowanym miejscu u dołu strony

Pod dodaniu inicjałów dokument wymaga już tylko podpisu aby przesłać go do partnerów.

16.

Rewizja dokumentów

Aby dokonać wglądu w rewizję dokumentu wykonaj następujące kroki:
Krok 1 – Wejdź w menu “Zakończone” po lewej stronie pulpitu nawigacji. Wybierz dokument który
cię interesuje i kliknij w trzy kropki w górnym prawym rogu danego dokumentu, aby wyświetlić opcje.
Krok 2 –Wybierz „Rewizje”. Po kliknięciu zobaczysz okienko wszystkimi wersjami dokumentu jakie
pojawiły się w procesie. Wybierze dowolne dwie wersje, aby je porównać

Krok 3 – Usunięte elementy będą wyświetlane na czerwono, a dodane elementy będą wyświetlane
na zielono.

17.

Archiwizowanie dokumentów w aplikacji

Jak zarchiwizować dokument
Porada: Czas po jakim dokument zostanie zarchiwizowany, można ustawić automatycznie w
ustawieniach. Poniższa instrukcja dotyczy jednak sytuacji, w której postanowiono przenieść
dokument do archiwum wcześniej niż zaplanowano.

Aby zarchiwizować dokument wykonaj następujące kroki:
Krok 1 – Wejdź w zakończone dokumenty i wybierz dokument który chcesz zarchiwizować.
Krok 2 - Opcja archiwizacji będzie dostępna w menu danego dokumentu. Wybierz ją i potwierdź
polecenie. Zarchiwizowany dokument nadal będzie miał dostępną historię, możliwość porównywania
raciczki i inne standardowe opcje.
Pamiętaj, że zarchiwizować dokument może tylko osoba która go utworzyła, ale po tym jak go
zarchiwizuje trafi on także do archiwum partnerów.

18.

Technologia blockchain w aplikacji

W SignOnTheGo aplikacji technologia blockchain została zaimplementowana w infrastrukturze
bezpieczeństwa. Dział ona w następujący spsósb - po podpisaniu dokumentu przez wszystkich
partnerów w pełni wykonany dokument zostanie opublikowany w sieci publicznej. Proces ten może
potrwać do 90 minut w zależności od liczby transakcji w kolejce w sieci publicznej.
Aby zweryfikować autentyczność swojego dokument wykonaj następujące kroki.
Krok 1 - pobierz dokument, który chcesz zweryfikować oraz metrykę dokumentu - po zakończeniu
procesu znajdziesz obydwa pliki w skrzynce mailowej oraz w aplikacji w folderze „Zakończone”

Krok 2 - W metryce dokumentu kliknij w link weryfikacyjny dokumentu

Zostaniesz przeniesiony do strony weryfikacji dokumentu.

Krok 3 – Kod zabezpieczający dokumentu zostanie automatycznie umieszczony w odpowiednim polu.
Aby dokończyć proces weryfikacji prześlij właściwy plik i kontynuuj. Jeśli dokument jest autentyczny
otrzymasz następujący komunikat:

