Paperless
Dynamický biometrický
podpis
aperless přístup k řízení dokumentů v obchodních
společnostech je dnes již ověřeným nástrojem
snižování nákladů, zvyšování efektivity a rychlosti
administrativních procesů. Zásadním prvkem digitalizace
dokumentů je v první řadě zabránit samotnému vzniku
papírového dokumentu. V případě, že se jedná o
dokument, jehož základním atributem je nutnost připojit k
dokumentu vlastnoruční podpis, pak ideálním řešením je
využití technologie dynamického biometrického podpisu

P

O CGI

CGI má dlouholeté zkušenosti s problematikou digitalizace
dokumentů a zároveň zajištění jejich důvěryhodnosti.

SPOLEČNOST CGI ZALOŽENÁ
V ROCE 1976 POSKYTUJE
GLOBÁLNÍ SLUŽBY V OBORU
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
OBCHODNÍCH PROCESŮ.

SLUŽBA BIOSIGN

Dodává vysoce kvalitní služby v oblasti
firemního poradenství, systémové
integrace a outsourcingu.

CGI přináší na evropský trh ojedinělou službu komplexního řešení vytváření
vlastnoručně podepsaných dokumentů s důvěryhodností shodnou
s dokumenty v papírové podobě podepsaných na papíře. Služba CGI
BioSign umožňuje ihned po registraci začít zpracovávat dokumenty čistě
elektronickou cestou s využitím následujících služeb a funkcionalit:


Dodání/pronájem specializovaného podepisovacího zařízení



Možnost podepisovat dokumenty na tabletu



Zajištění bezpečného vytvoření biometrického podpisu

Prostřednictvím 69 000 odborníků ve
40 zemích dosahuje CGI ve svém
oboru špičkových výsledků při realizaci
projektů v zadaných termínech a
v rámci stanovených rozpočtů. Naše
týmy v souladu s obchodními
strategiemi klientů dosahují klíčových
výsledků.



Zajištění centrální správy zařízení včetně bezpečného klíčového
hospodářství

Pro další informace navštivte:



Sdílení jednoho zařízení více společnostmi



Dlouhodobé důvěryhodné uložení podepsaných dokumentů



Možnost detailního řízení přístupu k dokumentům určeným
k podpisu nebo již podepsaným



Snadno použitelné integrační rozraní pro správu dokumentů,
uživatelů a zařízení



Off-line režim s automatickou synchronizací



Podpora balíčkování dokumentů (smlouva + doprovodné
dokumenty spravovány jako jedna entita)



Podpora dispečinku dokumentů k podepsání v automatickém
režimu (dle metadat dokumentu) nebo manuálně v admin portálu



Dodání znaleckého posudku o platnosti podpisu je součástí
služby



Možnost začít ihned pracovat
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BIOSIGN PORTÁL – Centrální portál
určený primárně pro administraci
uživatelů, služeb, nastavení a správu
zařízení.
Centrální
část
řešení
poskytuje rovněž REST API pro
snadnou
integraci
s informačními
systémy zákazníků.
BEZPEČNOST A DŮVĚRYHODNOST
– Základem služby je exkluzivní návrh procesu bezpečné správy zařízení,
plně automatizované distribuce klíčů a certifikátů, zajištění dokumentů
systémovou el. značkou a kvalifikovaným časovým razítkem v souladu
s zákonem o el. podpisu. Dokumenty jsou v systému uchovávány šifrované
a jsou zpřístupněny pouze oprávněným osobám a systémům. Biometrická
data jsou před zneužitím chráněna za využití asymetrické kryptografie.
PODPOROVANÁ
ZAŘÍZENÍ
–
Podpisy je možné vytvářet na
specializovaných
zařízeních
připojených k PC, kde vznikají
nejkvalitnější biometrická data. Pro
práci v terénu je možné využít tabletů
vybavených kvalitním perem pro
snímání podpisu (Windows, Android).
V obou případech je možno pracovat
jak v online režimu, kdy dokument
není na zařízení ukládán, tak v offline, kdy je možno pracovat s dokumenty synchronizovanými automaticky
do zařízení v době, kdy bylo připojeno.

CGI A PAPERLESS
V oblasti paperless procesů nabízí CGI
dlouhodobou expertýzu a zkušenost
s digitalizací dokumentů, zajištěním
důvěryhodnosti digitálního dokumentu,
elektronického podpisu a řízení
přístupu. Jsme schopni pro vás zajistit:

















Plný outsourcing vašich služeb
Dlouhodobou podporu a údržbu
vašich systémů
Přípravu, návrh a implementaci
dlouhodobé strategie nejen oblast
paperless
Procesní a systémovou
optimalizaci a automatizaci
Implementace nových systémů /
řešení
Analýzu možných úspor
souvisejících se zavedením
paperless procesů
Návrhy a implementaci změn
jakéhokoliv rozsahu
Řešení architektury systémů
Zajištění bezpečnosti v IS od
realizace technologických opatření
po dohled nad bezpečností
systémů
Datovou a dlouhodobě
důvěryhodnou digitální archivaci
(elektronické dokumenty)
Kontrolu kvality projektů a dodávek
externích subjektů
Řadu dalších služeb dle vašich
potřeb a požadavků

Benefity

CGI V REGIONU

OKAMŽITÉ NASAZENÍ

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

Služba je připravena k využívání ihned po registraci zákazníka do systému
a instalaci SW do tabletu nebo připojení podepisovacího zařízení k PC. Ve
stejnou chvíli jsou k dispozici integrační rozhraní k předání dokumentu
k podpisu a k jejich stažení po podepsání.



PROKAZATELNĚ BEZPEČNÝ PROCES SNÍMÁNÍ PODPISU
Proces získání podpisu je navržen ve spolupráci se znalci v oboru
písmoznalectví, bezpečnosti elektronického podpisu a důvěryhodnosti
digitálních dokumentů. Proto nabízíme jako součást služby poskytnutí
znaleckého posudku vyjadřujícího se k pravosti dokumentů zpracovaného
soudním znalcem.

Naše pobočky ve střední a
východní Evropě se nachází v
České republice, Slovensku a
Maďarsku.



Tým tvoří více než 530
zaměstnanců



Zaměření na služby v oblasti
finančnictví, energetiky, průmyslu,
distribuce a dopravy,
telekomunikací a ve veřejném
sektoru.



Certifikace na ISO 9001:2000 a
TickIT Issue 5.0



Certifikace na ISO 27001



Certifikace na EN ISO 14001:2004
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