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Accedeix al back office de Click & Sign amb el teu usuari i contrasenya.

Accés
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Recollida de dades inicial

La primera vegada que accedeixis al back office, a la pantalla es 
mostrarà aquesta finestra de recollida de dades bàsiques:

Dades bàsiques

Dades de l’empresa
· Nom de l’empresa o del contacte
· CIF de l’empresa

Idiomes
· Idioma dels enviaments
· Idioma del document d’evidències 
(l’idioma del document PDF que recull els detalls tècnics i les 
comunicacions del procés Click & Sign)

Remitents
· Nom o mòbil del remitent dels SMS.
· Remitent dels correus: l’adreça electrònica.

Imatge de marca
· Logotip de l’empresa: arrossega o carrega el logotip
· Color del text
· Color de fons
· Color del text del botó "Signar"
· Color de fons del botó

· Previsualiza el correu electrònic
· Previsualiza la pàgina de signatura
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Tauler

Menú lateral:

Enviar

• Tauler
• Enviaments
• Patrons

Estat dels 
enviaments:

• Signats
• Pendents
• Cancel·lats
• Erronis
• Expirats
• Intents OTP 

superats

Menú 
horitzontal:

Crèdits

Lleida.net cloud

Dreceres:
• Envia
• Nou

patró
• Manual
• Comprar

Usuari:
• Suport 

tècnic
• Comprar 

crèdits
• Idioma
• Sortir

Accés a suport 
tècnic
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Enviar

Envia documents:

De forma manual:
Introdueix manualment els noms, 
números de mòbil i adreces 
electròniques dels destinataris. 

Amb un arxiu CSV:
Enviament massiu carregant un fitxer 
CSV amb les dades dels destinataris.



Manual d’ús

7

De forma manual

1. Selecciona el patró 
Configura l’identificador de l’enviament i 
selecciona un patró.

Per defecte, n’hi ha 3:

• ClickAndSign: per a signar amb clic a 
botó.

• ClickAndSign HW OTP: combinació de 
signatura manuscrita i amb codi d’un sol 
ús (OTP).

• ClickAndSign OTP: per a signatura amb 
codi d’un sol ús (OTP).

Enviar



Manual d’ús

8

De forma manual

2. Càrrega de documents
Puja els PDF que s’han de signar.

El nom de l’arxiu PDF
es mostra a la pantalla.

Enviar
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De forma manual

3. Documentació dels 
signants
Sol·licita nòmines, rebuts, etc.

Pots demanar al signant que carregui la 
documentació abans de la signatura. Aquest 
pas és opcional.

Només has de fer clic a Afegir document.

Es poden sol·licitar fins a un màxim de 5 
documents (siguin o no obligatoris), amb 
opció de certificar-los tots.

Enviar
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De forma manual

3. Documentació dels 
signants
Sol·licita nòmines, rebuts, etc.

Introdueix directament a la casella 
corresponent el document que vols que el 
signant carregui com a requisit per a accedir 
al document i signar-lo. 

• Poden ser obligatoris o no.

• S’ofereix l’opció de certificar-los tots.

• La mida total dels documents és de 
25 MB.

Enviar
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De forma manual

4. Dades dels signants
Dades de contacte dels signants. 

Un sol signant: només caldrà la signatura 
d’una sola persona.

Signatura en paral·lel: els documents 
s’envien alhora i es poden signar en 
qualsevol ordre.

Signatura jeràrquica: se signa en l’ordre 
establert, de manera que el segon nivell no 
podrà signar fins que ho hagi fet el primer. 
Per a cada nivell, es pot establir el nombre 
de signants que es cregui necessari.

Nota: El màxim de signatures permeses en 
un mateix document és de 20.

Afegeix un signant 
nou per a 
Signar en paral·lel

Afegeix un nivell nou de 
signatura per a la 

Signatura jeràrquica 

Enviar
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De forma manual

4. Dades dels signants
Dades de contacte dels signants. 

UN SOL SIGNANT

Afegeix el nom i cognoms del signant o 
signants i així pots personalitzar els correus i 
els SMS de l’enviament amb el nom.

Afegeix l’adreça electrònica del signant.

El signant rebrà un correu electrònic 
certificat amb el document afegit a Càrrega 
de documents.

La manera de signar dependrà del patró 
escollit.

En el camp (opcional) Utilitzar codi d’accés, 
pots definir un codi únic alfanumèric per a 
cada signant. El signant haurà de tenir 
aquest codi per a poder accedir al document 
de la signatura. 

Enviar
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Enviar

De forma manual

4. Dades dels signants
Dades de contacte del signant o signants. 

SIGNATURA EN PARAL·LEL

Afegeix l’adreça electrònica dels 2 signants. 
Pots afegir-n’hi més.

Afegeix un codi d’accés per accedir al 
document de la signatura (opcional).

Els signants rebran un correu electrònic 
certificat amb el document afegit a través de 
Càrrega de documents.

La manera de signar dependrà de la plantilla 
escollida.

Afegeix un signant 
nou per a Signar en 
paral·lel.
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Opcional per a signants 
addicionals 

Enviar

De forma manual

4. Dades dels signants
Dades de contacte del signant o signants 

SIGNATURA JERÀRQUICA

Afegeix el correu electrònic dels signants del 
Nivell 1. Pots afegir-hi més signants.

Afegeix l’adreça electrònica dels signants del 
Nivell 2. Pots afegir-hi més signants.

Afegeix un codi d’accés per accedir al 
document de la signatura (opcional).

Els signants rebran un correu electrònic 
certificat amb el document afegit a Càrrega 
de documents.

La manera com signin dependrà de la 
plantilla que hagis escollit.

Afegeix un nivell nou de 
signatura per a la 

Signatura jeràrquica 
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Enviar

De forma manual

4. Dades dels signants
Dades de contacte del signant o signants. 

Ubicació de les signatures

Si has seleccionat la signatura manuscrita, 
en aquesta secció pots ubicar on vols que es 
mostrin les signatures en el document que 
signin els destinataris; per exemple, al peu 
de cada pàgina o en un lateral.

Quan arrossegues un quadre, només estàs 
col·locant un únic quadre de signatura, 
mentre que amb el botó      , col·loques un 
quadre de signatura a cada pàgina.

• Els quadres d’un mateix signant que 
tinguin aquesta icona es poden moure, 
redimensionar o eliminar tots alhora.

• Els quadres que tenen aquesta icona són 
independents de la resta; si els mous, els 
redimensiones o els elimines, les 
accions només afectaran aquests 
quadres concrets.
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De forma manual

5. Finalitzar
Revisa-ho tot i envia-ho

Des d’aquí pots modificar:

1. El patró seleccionat.

2. Els documents a signar: si vols canviar el 
document PDF per un altre, pots fer-ho aquí.

3. La documentació del signant: els 
documents que vols sol·licitar al signant 
abans de signar.

4. Les dades del signant: modifica les dades 
del signant.

Finalment, fes clic a Envia.

Enviar
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A través de CSV

1. Selecciona el patró

Per a més informació sobre com configurar 
el fitxer, fes clic a "com ha de ser el CSV?". 

Enviar
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A través de CSV

2. Carrega el fitxer CSV

Pots carregar fitxers CSV o fitxers ZIP que 
continguin CSV.

Enviar
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A través de CSV

3. Llista de signants

Especifica el tipus de dades per a cada 
columna (nom, adreça electrònica, etc.). 

Els tipus de dades obligatoris s’indiquen amb 
un asterisc (*).

Enviar
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A través de CSV

3. Llista de signants

El sistema valida el .csv i mostra el resultat 

Enviar
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A través de CSV

4. Carrega els documents

Puja els PDF a signar.

Enviar
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A través de CSV

5. Finalitzar
Revisa’n els detalls i envia-ho

Enviar
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Enviaments

Aquí es mostren els enviaments fets,
l’estat i els detalls de cadascun

Filtres de cerca
• Estat: Nou / Signat / Pendent / Màxim 

d’intents codi d’un sol ús / Error / Cancel·lats / 
Expirats / Signatura solidària

• Tipus de signatura: Biomètrica,
Codi d’un sol ús, Única

• Data

Detalls de l’enviament
• Estat
• ID d’enviament
• Signants
• Dia de l’enviament
• Dia d’expiració
• Tipus de signatura
• Documents: els documents originals adjunts 

en PDF. Un cop signat, s’hi afegiran el 
document d’evidències i els documents 
signats.

• Accions: envia recordatoris o cancel·la 
l’enviament

Estats de l’enviament
• Signat
• Pendent
• Cancel·lat
• Erroni
• Expirat
• Intents codi d’un sol ús superats

Exportar
Exporta el llistat d’enviaments en format CSV
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Patrons

Llistat de patrons

Cercar

ID

Nom

Tipus de signatura: 
Biomètrica, Codi d’un sol ús, UAE Pass, Única

Empresa: 
nom de l’empresa remitent

Temps d’expiració: temps disponible perquè el 
destinatari pugui signar el document

Idioma: idioma del patró

Accions: Detalls, Duplicar patró, Nou 
enviament, Descarregar el codi font, Desactivar

Activat: patrons activats (pots reactivar patrons 
després de deshabilitar-los marcant "Mostra els 
patrons desactivats")

Pots dur a terme ACCIONS en els patrons 
existents i crear un "Nou patró".
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1. Dades bàsiques i imatge de marca
Dades bàsiques del patró nou

Nom del patró

Dades de l’empresa
· Nom de l’empresa o del contacte
· CIF de l’empresa

Idiomes
· Idioma dels enviaments
· Idioma del document d’evidències
(l’idioma del document PDF que recull els detalls 
tècnics i les comunicacions del procés 
Click & Sign)

Remitents
· Nom o mòbil del remitent dels SMS: Número de 
telèfon mòbil o nom remitent per als SMS.
· Remitent dels correus: l’adreça electrònica.

Temps fins que la firma expira
Dies/hores/minuts

Imatge de marca

· Logotip de l’empresa: arrossega o carrega el logotip
· Color del text
· Color de fons
· Color del text del botó "Signar"
· Color de fons del botó

· Previsualiza el correu electrònic
· Previsualiza la pàgina de signatura

Patrons
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2. Contacte amb els signants
Per correu electrònic o SMS

Com vols avisar les persones que han de signar?

Per SMS: afegeix el número del remitent i el text del missatge 
fent servir les etiquetes disponibles.

Per correu electrònic: afegeix l’adreça electrònica del remitent 
i el text del missatge fent servir les etiquetes disponibles.

Tots dos poden ser certificats

Nota: Si vols redirigir el signant des del teu web, no seleccionis 
cap mètode d’avís. Quan connectis amb l’API, rebràs l’URL on 
has de redirigir el signant.

Patrons
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3. Configuració de la signatura
Escull un o diversos tipus de signatura

Signatura única: només fent clic a un botó.

Signatura biomètrica: signatura manuscrita.

Signatura amb codi d’un sol ús:
determina el nombre de caràcters del codi, el número 
d’intents i la forma d’enviament del codi (SMS o correu 
electrònic).  Escriu el missatge fent servir les etiquetes 
facilitades.

Es pot combinar la signatura biomètrica i el codi d’un sol 
ús en la mateixa signatura.

Quan s’activa el botó de signatura?
• Sempre
• Quan s’hagin obert tots els documents
• Quan tots els documents s’hagin llegit fins al final

Patrons
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4. Documentació
dels signants
Sol·licita nòmines, rebuts, etc.

Pots demanar al signant que carregui la 
documentació abans de la signatura. Aquest 
pas és opcional.

Només has de fer clic a Afegir document.

Es poden sol·licitar fins a un màxim de 5 
documents (siguin o no obligatoris), amb 
opció de certificar-los tots.

Patrons
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5. Recordatoris
Recorda als signants, per SMS o correu 
electrònic, que tenen documents per signar.

Tria quan vols enviar el recordatori.

Tant per a l’enviament per SMS com per 
correu electrònic, has d’indicar el remitent (si 
es deixa en blanc, es fa servir el valor 
predeterminat) i escriure el missatge.

Dona una ullada a la vista prèvia abans de 
desar. 

Fes clic a Desar.

Patrons
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6. Notificacions
Envia SMS o correus electrònics 
automàticament notificant el canvi 
d’estat d’un enviament.

Notifica al signant o signants, sigui 
per SMS o per correu electrònic, els 
casos següents (pots afegir-hi tants 
tipus de notificacions com 
consideris):

§ Quan un usuari ha signat.
§ Quan una signatura s’ha 

cancel·lat.
§ Quan una signatura ha expirat.
§ Quan una signatura ha generat 

un error.
§ Quan s’ha superat el límit 

d’intents permesos del codi.
§ Quan un nivell de signatura s’ha 

completat.
§ Quan el procés de signar s’ha 

completat correctament.
§ Quan el procés de signar NO s’ha 

completat correctament.

Dona una ullada a la vista prèvia 
abans de desar. 

Fes clic a Desar.

Patrons
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7. Configuració avançada
URL per a usuaris avançats.

• Redirigir l’usuari a l’URL següent en 
completar la signatura.

• URL de l’API que rebrà les notificacions de 
canvi d’estat de la signatura per a 
cadascuna de les persones que signen.

• URL de l’API que rebrà la informació dels 
canvis d’estat de signatura global en els 
processos de multisignatura.

Patrons
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8. Finalitzar
Repassa-ho tot i desa-ho.

Revisa les diferents seccions i
modifica tot el que creguis necessari: 

• Informació i imatge de marca

• Contacte amb els signants

• Configuració de la signatura

• Documents sol·licitats als signants 

• Recordatoris

• Notificacions

• Configuració avançada

Patrons
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1. El signant rep un correu 
electrònic amb un enllaç al 
web de la signatura.

El signant rep un correu electrònic certificat i 
fa clic al botó Veure documents, que el porta 
al web on podrà revisar els documents i 
signar. 

Tant el correu com el web de la signatura 
estan personalitzats amb el logotip i els 
colors escollits per l’empresa usuària de la 
plataforma Click & Sign.

La manera com signi el destinatari depèn del 
que s’esculli a l’hora de crear la plantilla 
(punt 3. Configuració de la signatura).

Què rep el signant?
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2. Web de la signatura

Si s’ha escollit Afegir codi d’accés al Pas 4 Dades 
del signant, la primera pantalla que veurà el 
signant després de fer clic a Veure document és la 
de Codi d’accés

Si s’ha optat per demanar que es carreguin certs 
documents abans de signar en el Pas 3 
Documentació del signant, aquest és el moment 
en què es demana que es faciliti aquesta 
documentació (que pot ser o no obligatòria, 
depenent del que s’hagi indicat en aquest pas del 
procés).

Una vegada pujats els documents, continua el 
procés de la signatura. Hi ha 3 tipus de signatures:

A. Fent clic al botó
B. Amb un codi d’un sol ús
C. Amb signatura manuscrita i codi d’un sol ús

Què rep el signant?
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2. Web de la signatura

A. Fent clic al botó

El web de la signatura mostra el document, 
que està personalitzat amb el logotip 
d’empresa.

El client després de revisar el document 
fa clic a Signar.

Es mostra el missatge de Signatura 
realitzada.

Què rep el signant?
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12. Web de la signatura

B. Amb codi d’un sol ús

El web de la signatura mostra el document, 
que està personalitzat amb el logotip 
d’empresa.

El client, un cop revisat el document, fa clic a 
Signar.

Rep el codi únic de signatura via SMS o 
correu electrònic.

Introdueix el codi a la finestra del web
habilitada per a aquest propòsit.

Si el codi s’introdueix correctament,
es mostra el missatge de Signatura 
realitzada.

2

Què rep el signant?
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12. Web de la signatura

C. Amb signatura 
manuscrita i codi d’un 
sol ús

El web de la signatura mostra el document, 
que està personalitzat amb el logotip 
d’empresa.

El client, un cop revisat el document, fa clic a 
Signar.

El client signa el document a la finestra 
habilitada.

Rep el codi únic de signatura per SMS o 
correu electrònic.

Introdueix el codi a la finestra habilitada.

Si el codi s’introdueix correctament,
es mostra el missatge Signatura realitzada.

32

Què rep el signant?
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3. Correu electrònic de 
confirmació de la 
signatura

El signant (o signants) rep un segon correu 
electrònic acreditatiu de la signatura del 
contracte.

En el correu s’hi adjunta el document 
d’evidències i el document o documents 
signats. 

Què rep el signant?
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Llistat d’enviaments

L’estat i el detall dels enviaments canvien amb 
la signatura del document per part del 
destinatari.

Estats de l’enviament

• Signat
• Pendent
• Cancel·lat
• Erroni
• Expirat
• Intents codi d’un sol ús superat

Documents

Descarrega el document d’evidències o
fes clic a la icona "veure" per veure la finestra 
"Tots els documents" i descarregar:

• Documentació original
• Documentació signada
• Documentació adjunta
• Document d’evidències
• Documentació biomètrica

Què rep l’empresa?
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Mostra de la primera pàgina dels documents:

• Document d’evidències
• Documents signats

Lleida.net conserva els documents durant 5 anys.

Evidència documental Document signat

Documents
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