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Certyfikat Certum 
Code Signing
Zabezpiecz swój kod. 

Potwierdź autentyczność kodu, programu i aplikacji.

Certyfikat Certum Code Signing umożliwia cyfrowe 

podpisanie aplikacji, sterowników oraz programów. 

Poświadcza ich autentyczność, zapewnia bezpieczeń-

stwo i eliminuje komunikat „Unknow Publisher”, czyli 

problem anonimowości kodu w sieci. Daje gwarancję, 

że oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane, za-

infekowane lub uszkodzone. Chroni je również przed 

nieuprawnionym dostępem oraz kradzieżą. 

Wybierz certyfikat dopasowany do swoich potrzeb.

Z Certum Code Signing:  

• Zyskujesz zaufanie użytkowników.

• Zwiększasz reputację marki.

• Gwarantujesz bezpieczeństwo programów 

i aplikacji.

• Uwiarygadniasz oprogramowanie.

• Zabezpieczasz własność intelektualną.

• Chronisz swoich odbiorców.

Open Source   

deweloperzy Open Source

Zyskaj pewność, że Twój 

kod lub aplikacja nie została 

naruszona.

Standard    

osoby prywatne /firmy

Buduj zaufane relacje z Twoimi 

użytkownikami i partnerami 

biznesowymi.

EV 

firmy/organizacje

Korzystaj z dodatkowej 

ochrony, jaką daje Microsoft 

SmartScreen Filter.



Podpisuj bezpiecznie oprogramowanie linux/unix aplety i aplikacje oparte o technologię Java, pliki binarne, bi-

blioteki dla Windows, etc. Dzięki Certum Code Signing zyskasz bezpieczeństwo kodu i pewność, że nie został 

zmieniony od chwili jego podpisania. 

Certyfikat Certum Code Signing może zostać wgrany na kartę kryptograficzną lub wirtualną, która eliminuje koniecz-

ność użycia tokena sprzętowego i zapewnia zgodność z normami bezpieczeństwa oraz zasadami CA/B Forum.

Z Certum Code Signing: 

Chroń kod przed złośliwym oprogramowaniem.

Korzystaj jak chcesz. 

Wybierz rozwiązanie, któremu ufają odbiorcy.

Postaw na jakość. 

Skorzystaj z rozwiązań Certum, lidera usług zaufania w Europie. 

pod względem 
sprzedanych certyfikatów 

SSL w Polsce

wydanych 
certyfikatów

gwarancji lat doświadczenia

100%+10mlnnr 1 +20

• Zwiększysz dwukrotnie reputację z Microsoft 

SmartScreen.

• Zyskasz możliwość jego łatwej integracji 

z innymi narzędziami.

• Sprawnie zweryfikujesz podpis i jego ważność.

• Szybko wykryjesz próby fałszerstwa oraz 

ingerencji w kod.

• Otrzymasz status zidentyfikowanego wydawcy 

z akredytacją CA. 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś.

Certum

ul. Bajeczna 13

71-838 Szczecin

tel. + 48 91 4801 340 

infolinia@certum.pl

certum.pl

https://www.certum.pl
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