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Werken met SSGPI formulieren in Nitro Reader
Doel

SSGPI werkt met Nitro Reader voor PDF-documenten ipv Adobe, waardoor een
formulier electronisch vezonden kan worden en een persoonlijke handtekening op
een beveiligde manier kan toegevoegd worden.

Nitro
Reader
installeren

Gratis downloaden via url: http://www.nitroreader.com/nl/download/ en volgens
standaardinstellingen installeren.

PDF openen
met Nitro
Reader

Handtekening
aanmaken

•
•

Stap
1

2

Voorbeeld: F/L-004 (downloaden op website SSGPI en lokaal opslaan)
PDF-bestand openen met Nitro Reader (indien niet standaard, met rechter
muisknop naar Open with en Nitro Reader selecteren)

Handeling
Open het formulier FL- 004 met Nitro Reader en klik op
QuickSign in de werkbalk

Klik op Bladeren in het venster dat verschijnt
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Selecteer de afbeelding van uw persoonlijke handtekening

4

Scan uw handtekening naar uw computer op een wit blad

5

Knip de handtekening uit in Paint en sla op als JPEG-doc.

6

Geef een wachtwoord op om uw handtekening te beschermen
en klik vervolgens op Opslaan

7

De muiscursor is nu veranderd in uw handtekening die u meteen
kan gebruiken

8

Klik op selecteren als u het document eerst verder wil invullen

2

Een formulier
handtekenen

Vul het formulier F/L-004 in en voeg uw handtekening in door op QuickSign te
klikken en geef uw wachtwoord in.
De muiscursor wordt nu uw handtekening, plaats deze op het juiste veld van de
handtekening.

Dubbelklik op het blauwe vak om de handtekening te plaatsen. Klik vervolgens op
OK en vink eventueel Niet meer weergeven aan.

Uw handtekening is succesvol geplaatst
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Een formulier
verzenden

Klik via het menu Bestand op E-mailen als PDF-bijlage

Indien het document nog niet werd opgeslagen, verschijnt onderstaande melding.
Klik op Save files.

De e-mailapplicatie zal automatisch een nieuwe e-mail aanmaken met het formulier
in bijlage. Vul de bestemmeling in en voeg eventueel nog informatie toe vóór het
verzenden.
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