
Powyższe podstawowe elementy bezpieczeństwa danych elektronicznych uzyskano poprzez:

proCertum Form          
Czy można wysyłać dane łatwo, szybko i bezpiecznie?         

•	 Integralność

•	 Poufność

•	 Niezaprzeczalność	nadania	i	odbioru

•	 Autentyczność

•	 Zapewnienie	automatycznego	wykrywania	prób	sfałszowania	formularza		

-	podpis	elektroniczny

•	 Szyfrowanie	danych	w	trakcie	przesyłania

•	 Możliwość	wystawiania	zwrotnych	poświadczeń	nadania	i	odbioru

•	 Zastosowanie	kwalifikowanego	podpisu	elektronicznego	weryfikowanego		

przy	użyciu	certyfikatu	kwalifikowanego

proCertum Form umożliwia bezpieczne przesyłanie danych elektronicznych, co zapewniane  
jest przez następujące cechy:



Cechy

Prosty interfejs:
•	 zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę.

Odczytywanie podpisanych i zaszyfrowanych  
wiadomości:
•	 automatyczna weryfikacja podpisu elektronicznego 

i odszyfrowywanie wiadomości.

Prosta konfiguracja:

•	 ograniczony panel konfiguracyjny, co 
uniemożliwia niepożądane modyfikacje 
funkcjonowania aplikacji,

•	 definiowanie zachowania aplikacji 
klienckiej odbywa się poprzez plik 
konfiguracyjny dystrybuowany 
przez administratora.

Definiowanie grupy odbiorców: 
•	 do	wpisów	w	liście	adresatów	dołączone	są	
certyfikaty	i	preferencje	bezpiecznej	poczty	adresata	
oraz	sposób	odbierania	przez	niego	danych	(poczta	
elektroniczna,	FTP,	DA).

Podpisywanie i szyfrowanie danych:
•	 wszystkie	wysyłane	dane	mogą	być	
podpisywane	elektronicznie	oraz	szyfrowane	
dla	zapewnienia	integralności	oraz	
poufności	informacji.

Dystrybucja potwierdzeń:
•	 możliwość	automatycznego	wysyłania	
potwierdzenia	odbioru	plików	przekazywanych	
za	pomocą	poczty	elektronicznej,	kuriera	
elektronicznego	(DA)	lub	FTP.

Stemplowanie wiarygodnym czasem:

•	 wysyłane	informacje	mogą	być	
znakowane	czasem	pochodzącym	ze	
zdefiniowanego	źródła	czasu	(np.	CERTUM	
–	Powszechnego	Centrum	Certyfikacji).

Możliwość	zdefiniowania	akcji	automatycznych	
i	ich	wykonanie:
•	przesłanie	pliku	za	pomocą	poczty	elektronicznej/
kuriera	elektronicznego	(DA)

•	zapisanie	pliku	we	wskazanej	lokalizacji,	napodstawie	
różnych	kryteriów:	nazwa	pliku,	adres	e-mail	nadawcy	
lub	odbiorcy,	polityka	podpisu.

Pobieranie danych:

•	 aplikacja	może	bezpiecznie	wysyłać	
dane	ze	zdefiniowanych	wcześniej	
aplikacji	zewnętrznych.

Odbieranie danych:
•	 automatyczne	odbieranie	dokumentów	za	pomocą	
poczty	elektronicznej,	FTP,	kuriera	elektronicznego	
(DA)	lub	ze	wskazanej	lokalizacji	na	dysku	lub	innym	
nośniku	danych.

Wymagania 
techniczne

•	 procesor 120 MHz
•	 64 MB wolnej pamięci operacyjnej
•	 20 MB wolnej przestrzeni dyskowej na 

instalacji aplikacji
•	 przeglądarka internetowa wspierająca siłę 

szyfrowania 128 bitów – np. Internet Explorer 
w wersji 5.5 lub wyższej

•	 monitor i karta graficzna o rozdzielczości  
min. 800 x 600 pikseli

•	 system operacyjny Microsoft Windows  
2000/XP, 7, 8, 8.1, 10

•	 certyfikat X.509

•	 procesor 300 MHz
•	 256 MB wolnej pamięci operacyjnej
•	 20 MB wolnej przestrzeni dyskowej na instalacji aplikacji
•	 przeglądarka internetowa wspierająca siłę szyfrowania 

128 bitów - np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej
•	 monitor i karta graficzna o rozdzielczości  

min. 800 x 600 pikseli
•	 system operacyjny Microsoft Windows 2000/XP,  

7, 8, 8.1, 10 Serwer
•	 certyfikat X.509
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•	 proCertum	Form	Sender	–	pracuje	po	stronie	klienta;	umożliwia	bezpieczne	wysłanie	formularzy	
elektronicznych,	danych	lub	plików	utworzonych	przez	inne	aplikacje.

•		proCertum	Form	Receiver	–	aplikacja	pracująca	po	stronie	serwera,	odpowiedzialna	za	weryfikację	
i	dystrybucję	danych.

proCertum Form
Aplikacja proCertum Form składa się z dwóch elementów a mianowicie aplikacja:


