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Automatyczna weryfikacja tożsamości to jedna z trzech metod, jakie Certum udostępnia klientom
celem potwierdzenia tożsamości Wnioskodawcy o certyfikaty zawierające dane osobowe. Pozwala na
szybkie sprawdzenie autentyczności dokumentów tożsamości oraz potwierdzenia, ze Wnioskodawca
jest ich właścicielem. Cały proces odbywa się z poziomu komputera lub innego urządzenia z dostępem
do kamery, z poziomu bezobsługowego interfejsu. W trakcie skanowania Dane dokumentu są
automatycznie wyodrębniane i analizowane oraz porównywane z twarzą Właściciela. Proces opiera się
na porównaniu zdjęcia twarzy ze zdjęciem wyodrębnionym z dokumentu tożsamości. Dzięki
rozwiązaniu biometrycznemu pozwala zagwarantować, że Użytkownik jest obecny w trakcie
potwierdzenia tożsamości. Cały proces odbywa się na żywo, w czasie rzeczywistym i nie wymaga
wysłania dokumentów, są one jedynie skanowane w trakcie procesu celem wyodrębnienia
potrzebnych do weryfikacji danych, a następnie usuwane. Cały proces trwa około 60 sekund.

Nowa metoda jest dostępna dla poniższych certyfikatów:
•
•
•
•
•

Cała rodzina certyfikatów Certum Code Signing
Certum ID Business (S/MIME)
Certum SSL Trusted
Certum SSL Premium
Certum Document Signing

Jak wygląda proces w trakcie aktywacji certyfikatu?
•

W procesie aktywacji certyfikatu, podczas wyboru metody weryfikacji tożsamości, należy
wybrać metodę: Automatyczna weryfikacja tożsamości

•

Po wykonaniu wymaganych weryfikacji systemowych, takich, jak weryfikacja domeny czy adres
email oraz w przypadku certyfikatów biznesowych, potwierdzenia związku z organizacją, w
imieniu której wnioskują o certyfikat, Użytkownik otrzymuje unikalny link na wskazany adres

•

Po kliknięciu na link Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran Certum, z poziomu którego
generuje proces Automatycznej Weryfikacji. Następnie Użytkownik otrzyma linka, który
inicjuje weryfikację.
W zależności od urządzania, na jakim wykonywana jest weryfikacja proces przebiega inaczej.

•

Krok 1 – Weryfikacja dokumentu

Po wejściu na linka inicjującego weryfikację, zostaniesz poinformowany o konieczności włączenia
kamery na czas weryfikacji tożsamości. Kliknij Continue i przejdź do następnego kroku.

Następnie zostaniesz poproszony o wgranie zdjęcia Twojego dokumentu tożsamości.
Dostarczone zdjęcie powinno zostać wykonane zgodnie ze wskazówkami dostępnymi podczas
procesu.

Po dostarczeniu danych system przez około 12 sekund będzie je procesował, celem
wyodrębnienia danych z dokumentu. Po tym procesie zdjęcie dokumentu zostanie usunięte.

Krok 2 - Porównanie twarzy
Podczas tego kroku zostaniesz poproszony o wykonanie ruchu twarzą przed kamerą. To
rozwiązanie biometryczne pozwali zagwarantować, że Użytkownik jest obecny w trakcie
potwierdzenia tożsamości oraz jest osobą z dokumentu.

Wykonanie tego kroku wymaga nakierowania twarzy na środek kamery, a następnie wykonania
ruchu głowy w kierunku prawej strony, patrząc cały czas na kamerę.

Po wykonaniu tego kroku zobaczysz ekran informujący, że weryfikacja przebiegła pomyślnie.
Wkrótce zostanie wydany Twój certyfikat.

Weryfikacja przebiega podobnie, jednak w kroku pierwszy użytkownik nie dostarcza gotowego
zdjęcia a wykonuje je na żywo w procesie.

