ENTERPRISE RIEŠENIA

Disig
Enterprise Signer
Portálové riešenie pre elektronické
podpisovanie dokumentov medzi
partnermi
Disig Enterprise Signer zabezpečuje riadenú vzdialenú výmenu dokumentov za účelom
ich autorizácie (podpísania). Tento proces môže prebiehať v rámci jednej spoločnosti,
alebo aj medzi dvoma alebo viacerými subjektami. Základné vlastnosti riešenia Disig
Enterprise Signer sa dajú zhrnúť nasledovne:
■

Moderné responzívne webové rozhranie
funkčné vo všetkých bežných interne
tových prehliadačoch (Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari);

■

Podpora viacerých úrovní a foriem el.
podpisu (vrátane kvalifikovaného) s mož
nosťou definovania požadovanej úrovne
a formy individuálne pre každý podpiso
vaný dokument;

■

Podpora viacnásobného podpisu u všet
kých participujúcich subjektov (viacerí
štatutárni zástupcovia konajúci spoločne),
prispôsobiteľný workflow pre podpisovanie;

■

Podpora vkladania vizuálneho podpisu
zviazaného s elektronickým podpisom,

riadenie umiestnenia vizuálneho podpisu
používateľom;
■

Podpora dokumentových wordových
šablón s možnosťou automatizovaného
alebo manuálneho doplnenia kľúčových
údajov pri odosielaní dokumentu na pod
pis bez nutnosti zasahovať do dokumentu
(napr. dátumy, meno a priezvisko podpisu
júcich osôb a pod.);

■

Zasielanie emailových notifikácií o zásad
ných udalostiach v systéme s url linka
mi na vykonanie zodpovedajúcej akcie
v riešení (napr. notifikácia o odoslanom
dokumente na podpis, podpísanie doku
mentu jednou zo strán a pod.);
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■

■

Okamžité sprístupnenie finálneho pod
písaného dokumentu všetkým participu
júcim stranám;
Možnosť vrátenia dokumentu bez pod
písania zo strany adresáta so zdôvod
nením/pripomienkami;

■

Hromadné podpisovanie viacerých doku
mentov súčasne

■

Vysoká interoperabilita
PDF dokumentov;

■

Bezpečná participácia partnerov bez nut
nosti ich prihlasovania sa do systému
a inštalácie SW vybavenia;

■

Integrovaná autentifikácia (bez nutno
sti prihlasovania sa menom a heslom)
v prostredí Windows domény a pracov
ných staníc;

■

■

■

Používateľské rozhranie rýchlo vzhľadovo
prispôsobiteľné identite zákazníka;

■

Podpora jazykových mutácií;

■

Flexibilná topológia riešenia a vysoké
bezpečnostné štandardy;

■

Rýchla a jednoduchá rozšíriteľnosť
o ďalšiu nadstavbovú funkčnosť (napr.
procesné toky predchádzajúce podpisu
dokumentu medzi oboma stranami, in
terné schvaľovacie procesy a pod.);

■

Plný súlad s platnou legislatívou SR, ako
aj s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 910/2014 (eIDAS).

generovaných

Rozšíriteľnosť o funkčnosť archívu pre za
bezpečenie dlhodobej overiteľnosti elek
tronicky podpísaných dokumentov;
Jednoduchá integrácia riešenia s existu
júcimi riešeniami pre správu dokumentov
(napr. Sharepoint, Alfresco), automatizo
vaná správa registratúry, adresárové služ
by, CRM a pod.;

Systémové požiadavky pre on-premise
nasadenie:
Virtuálny alebo fyzicky server minimálne
Microsoft Windows Server 2012 R2 alebo novší
.NET Core 3.1 a .NET Framework 4.0 alebo novší
Microsoft IIS 8.5 alebo novší
Minimálne 1-jadrové CPU a 2 GB RAM, 1 GB miesta na HDD
Odporúčané je aspoň 4-jadrové CPU, 4GB RAM, 500 GB
miesta na HDD

Softvérové predpoklady
Operačný systém Windows 2012R2+ alebo Linux
Microsoft .NET Core 1
Databáza PostGreSQL 1
Webový server IIS alebo Apache HTTPD 1
1

V prípade potreby je súčasťou inštalácie riešenia
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