Vzdálené
podepisování
a SecuSign služby
Neomezené čerpání časových
razítek a služby uchování
v rámci vašeho tarifu

Kvalifikované
certifikáty pro
podpisy a pečetě
již v ceně služby

Připraveno pro vaše
El. spis. služby, DMS,
archivy, IS a ostatní aplikace

Certifikáty a jejich správa
vždy pod vaší kontrolou

Podepisujte
kvalifikovaně
odkudkoliv

Podepisujte
kvalifikovaným podpisem
i na mobilním zařízení

Pečujte o své dokumenty jednoduše
a bez omezení.

S řešením pro vzdálené podepisování
a SecuSign služby získáte:
 místění vašich certifikátů na bezpečném kvalifikovaném prostředku (HSM modul) –
U
pořízení a údržbu zajistíme za vás
Kvalifikované certifikáty pro podpis i pečeť – již součástí služby
 nadná správa certifikátů pod vaší kontrolou – pozastavení přístupu, revokace,
S
obnova certifikátů
Ověřování a uchování certifikátů na dokumentech – bez omezení
Časová razítka, pečetění a podepisování – bez omezení pro všechny vaše dokumenty
 řipraveno pro vaše systémy a aplikace – zajistíme integraci a pohodlnou
P
implementaci

Správa a administrace certifikátů
Přehled o vydaných certifikátech
 kamžité zamezení přístupu k použití certifikátu bez
O
nutnosti revokace
 evokace přímo na portálu PostSignum v případě
R
potřeby
Jednotná správa podpisových certifikátů.
 římé napojení na kvalifikovaného poskytovatele
P
certifikačních služeb pro vydávání certifikátů a jejich
obnovy
 římé napojení na poskytovatele kvalifikovaných
P
elektronických časových razítek

Naše kvalifikace
Jsme držitelem evropského statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících
důvěru (Qualified Trust Services Provider podle nařízení eIDAS). Status kvalifikované služby
vytvářející důvěru byl udělen službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation. Máme
oprávnění poskytovat službu vzdáleného vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů
a pečetí na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR.
Jsme aktivní člen ETSI od roku 2011 a jako jediní v České republice jsme úspěšně
absolvovali všechny ETSI Plugtests™ na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdES, ASiC
a e-Signature validation.
ETSI je nezisková organizace oficiálně zodpovědná za standardizaci informačních
a komunikačních technologií (ICT) v Evropě, má přes 700 členů ve více jak 60 zemích
v Evropě i mimo ni, včetně výrobců, síťových operátorů, správců, poskytovatelů služeb,
výzkumných organizací a uživatelů.
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