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Szanowni Państwo, 
Jako nasi Klienci wiecie, że jesteśmy Partnerem firmy
Comarch. Od 2 lat dołączyliśmy również do grona
Partnerów firmy EuroCert. 

EuroCert działa na polskim rynku usług zaufania      
od 2012 r. To jeden z pięciu kwalifikowanych
podmiotów w Polsce w tej branży. W portfolio
produktów dostępnych w sprzedaży firmy znajdują się
m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne,
kwalifikowane pieczęci elektroniczne oraz
kwalifikowane znaczniki czasu. 

Chcielibyśmy zapoznać Państwa z informacjami      
 o pieczęci kwalifikowanej oraz zaprosić do
współpracy w zakresie jej wdrożenia w Państwa firmie.



Usługa przeznaczona do masowego lub pojedynczego
podpisywania dokumentów w formie elektronicznej
danymi organizacji, np. spółki lub instytucji publicznej.

Gwarancja jednoznacznej identyfikacji z autorem
danego dokumentu. Wynika to z danych umieszczonych
w certyfikacie kwalifikowanym, m.in. nazwy firmy,
numeru identyfikacyjnego (NIP, KRS) oraz danych
adresowych, które może odczytać odbiorca.

Zachowanie integralności, a tym samym
niepodważalności oryginalności dokumentu.
Jakakolwiek edycja pliku powoduje wyświetlenie
komunikatu o braku spójności między opieczętowanym
plikiem, a jego zmodyfikowaną wersją.

Rozporządzenie eIDAS  i obowiązujące prawo polskie
określają, że takie dokumenty mogą być traktowane       
i przetwarzane jako oryginał dokumentu równoważny
wersji papierowej na terenie całej Unii Europejskiej

Wykorzystanie pieczęci kwalifikowanej od EuroCert
podnosi wiarygodność i identyfikuje tożsamość
organizacji 
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Usprawnienie procesów wewnętrznych 
Usprawnienie procesów zewnętrznych 
Oszczędność czasu 
Maksymalne bezpieczeństwo
Oszczędność finansowania
Ekologia
Wizerunek
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RODZAJE PIECZĘCI 

Pieczęć kwalifikowana na karcie – Usługa
składająca się z certyfikatu pieczęci
kwalifikowanej wydanej na karcie
kryptograficznej, czytnika oraz oprogramowania
desktop do podpisywania. Rozwiązanie
dedykowane do podpisywania pojedynczych lub
wielu dokumentów jednocześnie bezpośrednio na
komputerze użytkownika.

Pieczęć kwalifikowana chmurowa ECSigner –
Usługa ta składa się z pieczęci kwalifikowanej,
aplikacji desktop integrującej program
podpisujący z pieczęcią w chmurze oraz aplikacji
mobilnej odpowiedzialnej za generowanie
jednorazowego kodu uwierzytelniającego.
Pieczęcią chmurową podpiszemy wiele
dokumentów jednocześnie lub pojedynczo. 

Pieczęć kwalifikowana chmurowa ECQSS Seal –
Kompleksowa usługa składająca się zarówno          
z pieczęci kwalifikowanej przetrzymywanej          
 w chmurze, jak i serwerowej aplikacji
podpisującej. Rozwiązanie służy do
automatycznego i masowego podpisywania
dokumentów. Usługę należy zintegrować za
pomocą API z zewnętrznym systemem/portalem
np. EZD lub ERP. Jest ona dostarczana zarówno w
modelu SaaS (chmurowym) jak i On-premise
(lokalnym)

Pieczęć kwalifikowana własnym HSM –
Rozwiązanie to składa się z urządzenia HSM oraz
kwalifikowanej pieczęci. Dostarczany HSM
posiada odpowiedni certyfikat, który umożliwia
przechowywanie go w infrastrukturze klienta i jest
urządzeniem typu QSCD. Na jednym urządzeniu
może się znajdować wiele certyfikatów pieczęci.
Usługę polecamy posiadającym wiedzę z zakresu
zarzadzania urządzeniami HSM.

Chcesz wdrożyć rozwiązanie       
 w Twoim przedsiębiorstwie? 
Skontaktuj się ze swoim opiekunem
handlowym lub zadzwoń na numer 
+48 91 464 78 45
                                Zespół Primaco 


