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Jakie dokumenty zabezpieczysz? 

Wybierz wariant dostosowany do Twoich potrzeb:

Kwalifikowany Znacznik Czasu Certum to nowoczesne 

rozwiązanie potwierdzające dokładną datę uwierzy-

telnienia dokumentu elektronicznego. Dzięki niemu 

można bez problemu określić dokładny czas jego po-

wstania czy podpisania. Informacja ta pochodzi z nie-

zależnego źródła, jakim jest Zaufana Strona Trzecia. 

Znacznik czasu znajduje zastosowanie szczególnie 

w przypadku umów i rozliczeń z partnerami bizneso-

wymi, instytucjami, klientami czy urzędami. 

Znacznik Czasu Certum jako pierwszy w Polsce uzy-

skał zgodność z przepisami Electronic Identification 

and Trust Services Regulation.

Znacznika Czasu Certum możesz użyć do datowania: 

Znacznik Czasu M2C (Machine To Client)
Użyjesz go w każdym miejscu i czasie na urządzeniu 

mobilnym.

Jak to działa?

1. Otwierasz dokument.

2. Podpisujesz go ze Znacznikiem Czasu. 

3. Gotowe!

Znacznik Czasu M2M (Machine To Machine) 
Zintegrujesz go ze swoim systemem obiegu doku-

mentów.

Jak to działa?

1. Twój serwer łączy się z Certum API.

2. Znacznik Czasu oznacza dokument lub dane.

3. Gotowe!
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Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś.

Postaw na jakość. 

Skorzystaj z rozwiązań Certum, jedynego dostawcy w Polsce zatwierdzonego przez firmę Adobe.

lider usług zaufania 
w Europie

pod względem sprzedanych 
certyfikatów SSL w Polsce

wydanych
certyfikatów
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Dlaczego Znacznik Czasu Certum?

• Automatycznie rozpoznawany 

w oprogramowaniu Adobe.

• Zgodny z międzynarodowymi standardami, 

w tym z eIDAS.

• Uwierzytelnia e-dokument i pozwala na 

zachowanie integralności danych.

• Wywołuje skutki prawne daty pewnej. 

• Zapewnia e-dokumentom pełną moc prawną.
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Zastosuj Znacznik Czasu i zyskaj:

Bezpieczeństwo

Chronisz e-dokumenty przed 

sfałszowaniem i antydatowaniem.

Oszczędności

Automatyzujesz proces przez co 

oszczędzasz czas i pieniądze.

Pewność 

Znasz dokładną datę powstania lub 

sygnowania e-dokumentu.  

Wygodę

Korzystasz z niego bez ograniczeń, 

zawsze gdy go potrzebujesz. 

Wiarygodność 

Dostajesz gwarancję niepodważalności 

terminu podpisania e-dokumentów.

Wszechstronność

Stosujesz do różnych dokumentów 

elektronicznych.

tel. + 48 91 4801 340 

infolinia@certum.pl

certum.pl

https://www.certum.pl
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