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Wygoda – używasz prywatnie i służbowo zawsze 

tego samego e-podpisu w chmurze.

• Jest automatycznie rozpoznawany 

w oprogramowaniu Adobe.

• Ułatwia wymianę dokumentów między 

przedsiębiorstwami.

Dla Ciebie. Dla biznesu. 

Dlaczego SimplySign? 

Zyskaj więcej z SimplySign.

SimplySign to proste, szybkie i skuteczne rozwiązanie, które znacząco usprawnia działalność firmy. 

Podnosi efektywność procesów biznesowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

SimplySign to kwalifikowany podpis elektroniczny, 

który gwarantuje Ci pełną mobilność. Dzięki niemu 

bezpiecznie podpiszesz dokumenty w dowolnym 

miejscu i czasie, niezależnie czy używasz do tego celu 

telefonu, tabletu lub komputera. Współpracuje z każ-

dym systemem operacyjnym i co najważniejsze mo-

żesz z niego korzystać bez fizycznej karty i czytnika. 

Dostępność – jest pod ręką 24/7, zawsze gdy go po-

trzebujesz. 

• Może zostać zintegrowany z dowolnym 

systemem obiegu dokumentów.

• Współpracuje z systemami urzędów 

i organów administracji państwowej.

Szybkość – wystarczą trzy kliknięcia, aby bezpiecznie 

podpisać dokument. 

Bezpieczeństwo – zapewnia silne uwierzytelnienie 

i zgodność z międzynarodowymi standardami.

dowolny format pliku na 

komputerze stacjonarnym

i laptopie

pliki pdf na telefonie 

i tablecie

Mobilność – możesz z niego korzystać kiedy chcesz, 

bez ograniczeń geograficznych. 

Oszczędność – zyskujesz czas i redukujesz koszty 

związane z wydrukiem i wysyłką dokumentów.

SimplySign możesz podpisać:



Wiele dokumentów. Jeden podpis.

Zawsze zgodny. 

Zawsze dostępny. 

Podpisuj zdalnie i bezpiecznie z SimplySign: 

Kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign:

• wywołuje taki sam skutek prawny, jak podpis 

własnoręczny,

• Nie wymaga fizycznego podłączenia czytnika, 

karty do PC lub urządzenia mobilnego.

• Pozwala na łatwą integrację z platformami 

wymiany e-dokumentów i systemem 

bankowości elektronicznej.

Dokumenty HR

Dokumenty urzędowe 

Umowy Dokumenty medyczne

Oferty handlowe

Dokumenty przetargoweDokumenty firmowe

Sprawozdania finansowe Faktury

• jest uznawany na terenie całej Unii Europejskiej,

• jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS.

• Zapewnia zgodność ze standardem CSC 

(Cloud Signature Consortium) oraz platformami 

AdobeSign i Microsoft.

• Współpracuje z systemami Windows, IOS oraz 

Android. 



Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś. 

Korzystaj, jak chcesz. 

Postaw na jakość. 

SimplySign jest dostępny w kilku wariantach, dzięki czemu możesz w prosty sposób dopasować go do 

własnych potrzeb lub wymagań Twojego biznesu. 

Skorzystaj z rozwiązań Certum i wybierz najlepszy podpis mobilny w chmurze. 
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Klient indywidualny

Wariant standardowy

• Opłata za wydanie 1 certyfikatu

• Nielimitowana liczba składanych podpisów

• Kwalifikowany znacznik czasu wraz z aktywacją (5000 sztuk/miesiąc)

Firmy, instytucje, korporacje

Wariant pakietowy

• Opłata za wydanie pakietu certyfikatów

• Opłata za pakiet złożonych podpisów

• Opłata za kwalifikowany pakiet znaczników czasu

Wariant transakcyjny

• Opłata za każdy indywidualny certyfikat

• Opłata za użycie – za każdy złożony podpis (wg bilingu)

• Opłata za kwalifikowany znacznik czasu (wg bilingu)

tel. + 48 91 4801 340 

infolinia@certum.pl

certum.pl

https://www.certum.pl





