
 Zákaznický portál PostSignum   

 

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 1/3 

 

Zákaznický portál PostSignum 

• Webová aplikace, pomocí které snadno získáte přehled o vydaných certifikátech a odebraných 

časových razítkách a která Vám umožní snadnou správu žadatelů bez vyplňování papírových 

formulářů. 

• Pro účely evidence vydaných certifikátů je Zákaznický portál v souladu s vyhláškou 191/2009 Sb. 

(§ 14 odst. 4). 

Pro koho je určený? 

• Zákaznický portál je určený pro pověřené osoby organizací. 

Jaké výhody mi přinese? 

• Přehled všech vydaných certifikátů se zobrazením jejich aktuálního stavu a možnost třídění a 

výstupů dle různých kritérií (typ certifikátu, období vydání nebo vypršení certifikátů, …). 

• Snadnou správu žadatelů o certifikát (přidání žadatele, změna údajů, blokace žadatele, …). 

• Přehled o počtu vydaných časových razítek za různá období a za jednotlivé účty nebo souhrnně. 

• Snadnou správu účtů pro odběr časových razítek (přidání, změna, zablokování účtu, …). 

Jak se do Zákaznického portálu přihlásím? 

• Adresa aplikace: www.postsignum.cz/zakaznicky-portal 

• Pro přihlášení je potřeba číslo smlouvy o poskytování certifikačních služeb a e-mail pověřené 

osoby, který je zadaný v systému CA. 

• Pro přihlášení je možné si nastavit také komerční osobní certifikát PostSignum (nastavení se 

provede přímo v Zákaznickém portálu). 

Jaká je cena za jeho používání? 

• Zákaznický portál je pro naše zákazníky zcela ZDARMA. 

 

 

Na dalších stránkách jsou vyobrazeny náhledy obrazovek Zákaznického portálu PostSignum. 
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Statistiky odebraných časových razítek dle smlouvy nebo přihlašovacích účtů (roční, měsíční, denní) 

 

 

 

Statistiky vydaných certifikátů (součty roční, měsíční, denní) 
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Přehled vydaných certifikátů (dle zadaných parametrů) 

 

 

 

Správa žadatelů o certifikát 

 

 

 

Navštivte Zákaznický portál PostSignum www.postsignum.cz/zakaznicky-portal a vyzkoušejte jeho možnosti. 

 


