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Kwalifikowana pieczęć elektroniczna Certum jest 

cyfrowym odpowiednikiem Twojej pieczątki fir-

mowej. Nie zawiera danych osoby fizycznej, a je-

dynie dane podmiotu posiadającego osobowość 

prawną. Pozwala na uwierzytelnianie i zachowanie 

integralności e-dokumentów. Daje gwarancje bez-

pieczeństwa, spełnia wszystkie wymogi prawa Unii 

Europejskiej i jest zgodna z rozporządzeniem eIDAS. 

• Jest automatycznie rozpoznawana 

w oprogramowaniu Adobe.

• Uwierzytelnia nadawcę i spełnia wszelkie 

wymogi bezpieczeństwa. 

• Budujesz zaufanie i wiarygodność swojego 

przedsiębiorstwa.

• Korzystasz z narzędzia zgodnego 

z międzynarodowymi standardami.

• Gwarantujesz wysoki poziom bezpieczeństwa 

obiegu dokumentów.

Zyskaj więcej.

Korzystając z pieczęci elektronicznej Certum:

Kto może korzystać z certyfikatu? 

Dlaczego pieczęć elektroniczna Certum?

Firmy Organizacje Jednostki samorządu 

terytorialnego

Podmioty administracji 

publicznej

• Identyfikuje firmę i pozwala na zachowanie 

integralności danych.

• Zapewnia pieczętowanym dokumentom pełną 

moc prawną. 

• Zwiększasz rozpoznawalność swojej firmy na rynku.

• Automatyzujesz procesy, przez co oszczędzasz 

czas i pieniądze.

• Pieczętujesz dokumenty danymi firmy, a nie 

danymi personalnymi. 



Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś.

Korzystaj jak chcesz.

Jeden certyfikat. Szerokie zastosowanie.

Postaw na jakość. 

Pieczęć elektroniczna Certum jest dostępna w dwóch wariantach. Wybierz ten, który lepiej pasuje do Twoich 

potrzeb.

Pieczęć elektroniczną Certum możesz wykorzystać zarówno do oznaczania oficjalnej korespondencji firmowej, 

jaki i dokumentacji wewnętrznej w Twojej organizacji. Dzięki temu archiwizujesz zabezpieczone dokumenty.

Skorzystaj z rozwiązań Certum, lidera usług zaufania w Europie.
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Potrzebujesz pełnej mobilności? Pieczętuj 
dokumenty w aplikacji SimplySign.

• Używasz na smartfonie, tablecie i komputerze

• Korzystasz w dowolnym miejscu i czasie

• Uwierzytelniasz dwuetapowo 

Dokumentacja zewnętrzna

• Oferty dla klientów

• Ulotki reklamowe

• Faktury elektroniczne

• Dokumenty prawne

Uwierzytelniasz e-dokumenty w biurze?
Skorzystaj z karty i czytnika.

• Otrzymujesz małe, poręczne urządzenie oraz 

sterowniki

• Używasz na komputerze

• Uwierzytelniasz jednoetapowo

Dokumentacja wewnętrzna i archiwizacja

• Dokumenty pracownicze

• Zarchiwizowane umowy

• Plany i strategie

• Sprawozdania i raporty

Aplikacja działa na Windows, macOS, Android i iOS Czytnik działa na systemach Windows i macOS

tel. + 48 91 4801 340 

infolinia@certum.pl
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