
Pieczęć CERTUM to usługa zaufania w postaci kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej 

(Qualified Electronic Seal Certificate). Umożliwia tworzenie oficjalnych dokumentów firmowych 

i urzędowych w formie elektronicznej z zachowaniem ich pełnej mocy prawnej i wartości dowodowej 

w świetle przepisów prawa. 

Pieczęć Certum             
Bądź wiarygodnym partnerem w biznesie     

Dlaczego warto?

Budujesz zaufanie i wiarygodność wśród klientów

Zwiększasz innowacyjność swojego przedsiębiorstwa

Gwarantujesz wysoki poziom bezpieczeństwa obrotu dokumentami

Automatyzując procesy – oszczędzasz czas i pieniądze

Dbasz o dobre imię swoje i swojej firmy



Zadbaj o swoją wiarygodność! 

Asseco Data Systems SA
CERTUM
ul. Królowej Korony Polskiej 21
70-486 Szczecin

Infolinia: 801 540 340
www.certum.pl
infolinia@certum.pl

Pieczęć CERTUM jest wykorzystywana do pieczętowania 

dokumentów, danych oraz korespondencji elektronicznej 

organizacji, co gwarantuje integralność danych, identyfikuje 

podmiot, który jest autorem dokumentu oraz dodaje element 

niezaprzeczalności w świetle przepisów prawa. Dokumenty 

opieczętowane elektronicznie są znacznie bezpieczniejsze, 

niż ich papierowe odpowiedniki, gdyż jakakolwiek ich zmiana 

jest natychmiast wykrywana. 

Pieczęć Certum może być wykorzystywana w automatyzacji procesów przetwarzania i dystrybucji milionowych wolumenów dokumentów 
elektronicznych. W tym celu Certum udostępnia swoim klientom dwa rozwiązania przygotowane do przetwarzania danych w trybie wysokiej 

wydajności i dostępności: 

Nazwa zestawu
Pieczęć Certum Standard

Pieczęć Certum Mini 
Pieczęć Certum Bez czytnika 

Pieczęć Certum Simply Sign Pieczęć Certum Enterprise

Wspierany przez Adobe

Zastosowanie 

Pieczętowanie dokumentów elektronicznych w procesach 
manualnych m.in.: 
• Zarządzenia 
• Dokumenty księgowe 
• Regulaminy
• Zamówienia / Protokoły odbioru 
• Akty prawne 
• Postanowienia
• Faktury elektroniczne wystawiane ręcznie 
• Oferty handlowe
• Korespondencja wychodząca 

Pieczętowanie dokumentów 
elektronicznych 
w procesach 
automatycznych: 
• Faktura Elektroniczna
• Wyciagi bankowe
• Billingi i eozliczenia
• Korespondencja seryjna
• Mailingi automatyczne 

Pieczęć Certum kwalifikowana 

Kwalifikowany znacznik czasu 
(5000 sztuk/miesiąc) 

Oprogramowanie karty i sterowniki 

Karta Czytnik (rodzaj czytnika zależy 
od wybranego zestawu) 

Podpis w Chmurze i wsparcie 
dla narządzi mobilnych  

Wysoka wydajność i możliwość integracji 
w procesach automatycznych 

Okres ważności 1 - 2 lata 1 - 2 lata 1 - 2 lata

Pieczęć CERTUM HSM – oferujemy przygotowanie i wdrożenie urządzenia 

klasy HSM (Hardware Security Module) z pieczęcią elektroniczną 

w ramach dedykowanej infrastruktury IT po stronie klienta. Istnieje 

możliwość dostarczenia rozwiązania na nowym urządzeniu klasy HSM, 

jak również konfiguracja i instalacja na urządzeniu klienta.

Pieczęć CERTUM Gateway – oferujemy wdrożenie po stronie klienta 

dedykowanego bezpiecznego kanału komunikacji w postaci infrastruktury 

Gateway oraz realizację pieczętowania elektronicznie w ramach 

prywatnej chmury urządzeń HSM Certum. 

„Pieczętując dokumenty elektronicznie 
Pieczęcią CERTUM zdobywasz 
zaufanie klientów oraz partnerów 
biznesowych.”


