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Jedna usługa. Wiele dokumentów.

WebNotarius to pierwsza i jedyna w Polsce kwalifi-

kowana usługa walidacji podpisów i pieczęci elek-

tronicznych, zgodna z rozporządzeniem eIDAS. Po-

twierdza ich autentyczność i daje 100% gwarancję, 

że dokument nie został w żaden sposób zmieniony. 

Z rozwiązania mogą korzystać firmy, organizacje 

i administracja publiczna.

Z WebNotarius sprawdzisz wszystkie dokumenty podpisane dowolnym e-podpisem lub opieczętowane 

e-pieczęcią z całej Unii Europejskiej, w tym mi.in:

Z usługą WebNotarius zyskasz:

• Gwarancję bezpieczeństwa i poufności 

dokumentów wysyłanych do walidacji.

• Możliwość sprawdzenia nawet bardzo dużych 

wolumenów dokumentów.

• Większą efektywność biznesową oraz 

przyspieszenie procesów paperless.

• Sprawne narzędzie, zgodne z wewnętrznymi 

procedurami Twojej firmy. 

umowy biznesowe faktury i ofertydokumenty przetargowe



Dlaczego WebNotarius?

Bezpieczeństwo

Zyskujesz bezpieczną 

walidację wszystkich 

e-podpisów z UE.

Oszczędność czasu

Przesyłasz zweryfikowane 

dokumenty przez Internet 

szybko, tanio i wygodnie.

Efektywność

Zapewniasz sprawne 

i bezbłędne sprawdzanie 

e-dokumentów.

Integrację/API

Integrujesz usługę 

z dowolnym systemem 

obiegu dokumentów.

Zgodność z regulacjami

Korzystasz z certyfikowanej 

usługi zgodnej z unijnym 

rozporządzeniem eIDAS.

Dostęp 24/7

Otrzymujesz dostęp 

do usługi w dowolnym 

miejscu i czasie.

Dopasuj WebNotarius do Twoich potrzeb.

Chcesz weryfikować e-dokumenty na swojej stronie www?
Wybierz WebNotarius – Serwis www!
Usługa zostaje umieszczona w Twoim serwisie www. W ten sposób możesz ją udostępnić pracownikom, klien-

tom i partnerom. Wynik weryfikacji dokumentów otrzymujesz np. w postaci raportu pdf.

Potrzebujesz automatycznego i masowego sprawdzenia autentyczności e-podpisów?
Wybierz WebNotarius – API!
Usługa pozwala na sprawną integrację WebNotarius z systemem informatycznym wykorzystywanym w Twojej 

firmie. Zapewnia pełną automatyzację procesu walidacji bardzo dużej liczby podpisanych e-dokumentów.



Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś.

Postaw na jakość. 

Skorzystaj z rozwiązań Certum, lidera usług zaufania w Europie. 
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Otrzymujesz podpisany 

e-dokument.

Sprawdzasz jego 

wiarygodność.

Otrzymujesz poświadczenie 

autentyczności.
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Jak to działa? 

Co wyróżnia WebNotarius?

• Jedyna kwalifikowana usługa walidacji w Polsce.

• Pierwsza usługa na rynku europejskim.

• Sprawdza wszystkie e-podpisy i e-pieczęci z UE.

• Jest uznawany przez sądy w Polsce i Unii 

Europejskiej. 

• Cykliczne audyty przez niezależnych 

certyfikowanych audytorów. 

• Dostępność w 3 modelach integracji.

Masz potrzebę weryfikacji dokumentów zawierających wrażliwe dane?
Wybierz WebNotarius – Bramka walidacji!
Usługa umożliwia sprawdzenie poufnych e-dokumentów, które nie opuszczają Twojego systemu. Bramka wali-

dacji przesyła jedynie podpis i skrót dokumentu, następnie otrzymujesz poświadczenie poprawności e-podpisu.

tel. + 48 91 4801 340 

infolinia@certum.pl

certum.pl

https://www.certum.pl





