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Wybierz rozwiązanie, któremu zaufają Twoi klienci i partnerzy biznesowi.

Twoja firma obsługuje duże wolumeny dokumentów? 

Certyfikat Certum Document Signing to zaawanso-

wany cyfrowy podpis, który potwierdza tożsamość 

organizacji lub osoby podpisującej. Umożliwia au-

tomatyczne i bezpieczne podpisanie dokumentów 

i znacznie przyspiesza ich wymianę zarówno we-

wnątrz firmy, jak i z jej partnerami biznesowymi. Ob-

sługuje pliki w formatach Adobe, Office oraz Libra 

Office. 

Certyfikat spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zapewnia też zgodność z Adobe Approved Trust 

List (AATL), który umożliwia cyfrowe podpisywanie dokumentów przechowywanych w rozwiązaniach 

Adobe Document Cloud przy użyciu najbardziej zaufanych cyfrowych identyfikatorów.

Z Certyfikatem Certum Document Signing masz pewność, że: 

Skorzystaj z Certyfikatu Document Signing przechowywanego na karcie wirtualnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

zyskasz narzędzie, które pozwoli na podpisywanie nawet kilkudziesięciu dokumentów w ciągu sekundy: 

• Osoba podpisująca, dokument potwierdza 

swoją tożsamość.

• Dokument nie został zmieniony, a dane w nim 

zawarte są chronione.

• Z każdego miejsca na świecie,

• Bez użycia karty, 

• Z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. 

• Data i godzina uwierzytelniania dokumentu 

zostały potwierdzone przez znacznik czasu.



Jak to działa?

Zyskaj więcej z Certyfikatem Document Signing.

Postaw na jakość. 
Skorzystaj z rozwiązań Certum, jedynego dostawcy w Polsce zatwierdzonego przez firmę Adobe.
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Wydajność

Obsługa dużej liczby 

wolumenów dokumentów 

w krótkim czasie.

Wygoda

Pełna mobilność, dostęp 

z poziomu komputera, tabletu 

i smartfona.  

Szybkość    

Zdalna autoidentyfikacja 

użytkownika z AI dostępna 24/7.

Oszczędność 

Cyfrowy obieg dokumentów 

i brak konieczności zakupu 

tokenów dla pracowników.

Bezpieczeństwo 

Certyfikat przechowywany 

z zachowaniem najwyższych 

wymogów bezpieczeństwa.

Pewność

Dwupoziomowe 

uwierzytelnienie, które stanowi 

dodatkową ochronę.

Karta wirtualna jest 

przechowywana w HSM 

zarządzanym przez Certum.

Usługi inicjują połączenie 

z kartą wirtualną 

i uwierzytelniają użytkownika.

Dzięki dedykowanej aplikacji 

dokumenty podpisywane są 

lokalnie na Twoim komputerze.

tel. + 48 91 4801 340

infolinia@certum.pl

certum.pl

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś.

Certum

ul. Bajeczna 13

71-838 Szczecin

https://www.certum.pl
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