
JISTOTA UDRŽENÍ PRÁVNÍ ÚČINNOSTI
Detailní dodržení všech norem vyžadovaných 
českou i evropskou legislativou k tomu, aby byl 
dokument bez problémů akceptován v důkaz-
ním řízení ve všech státech EU. To zahrnuje 
jak normy zajišťující bezproblémovou čitelnost 
(PDF/A ve všech verzích), tak dlouhodobou ověři-
telnost autenticity (podpis dle PAdES LTV).

JISTOTA SPRÁVNÉHO OVĚŘENÍ
Správnost ověřování platnosti příchozích doku-
mentů už nebude záviset na svědomitosti advo-
kátů ani jejich technických znalostech. Všechny 
úkony jsou automatizovány, ať už ověřování 
probíhá v kanceláři nebo kdekoliv u klienta. 
Včetně ověřovací doložky. 

JISTOTA PŘÍSTUPU K DOKUMENTŮM
Uživatel může autorizovat a vytvářet elektro-
nické dokumenty tak, že jsou přímo použitelné 
v dů kaz ním řízení, a mů že je dále archivovat. 
Apli  kace podporují všechny potřebné operace 
a běžné formáty (PDF, Word, Excel atd.), operač-
ní systémy (Windows, iOS, Android) a cloudová 
úložiště (OneDrive, Google Disk, Dropbox).

JISTOTA PLNÉ ANONYMIZACE 
Při zakrytí osobních nebo jiných citlivých údajů 
v PDF dokumentu jsou tyto údaje automaticky 
vymazány ze všech vrstev dokumentu, včetně 
metadat. Uživatel tak má jistotu, že tato data 
nemohou být žádným způsobem rekonstruována.

PŘÍMÉ NAPOJENÍ NA SLUŽBY POSTSIGNUM
Čerpání kvalifi kovaných časových razítek PostSignum. Vyřízení žádosti o certifi kát, jeho instalace, ale i vysta-
vení následného certifi kátu. To vše pod jedním účtem Software602 z libovolných aplikací Signer.

POKUD VÁM NA DOKUMENTECH ZÁLEŽÍ

Jeden Software602 účet, jedna kvalifi kovaná autorita, jedna licence
k aplikaci pro vaše různá zařízení a veškeré portfolio služeb pro práci 
s elektronickými dokumenty



VYTVÁŘEJTE A UKLÁDEJTE DIGITÁLNÍ DOKUMENTY V PLNÉM SOULADU S PŘEDPISY

Jak vyhovět z. 227/2000 Sb., 499/2004 Sb., 
či z. 235/2004 Sb. při práci s elektronickými 
dokumenty, přitom nebýt v rozporu se stávající 
legislativou a současně být připraven na eIDAS?

Aplikace Signer zaručí správné podepsání elektronické-
ho dokumentu a opatření kvalifi kovaným časovým ra-
zítkem dle české i evropské legislativy (ETSI stan dardy 
CAdES/PAdES/XAdES). Server pak zajistí automatizované 
zpracování a dlouhodobou údržbu dokumentů.

Jak ověřit platnost podpisových certifi kátů nejen 
akreditovaných autorit z ČR, ale i v rámci celé 
EU — dle z. 227/2000 Sb. §16, 212/2012 Sb. nebo 
evropské 2011/130/EU?

Služby poskytované serverem i prostřednictvím klientských 
aplikací Signer umožní ověření více jak 180 kvalifi kovaných 
autorit z EU! Jednou centrální službou poskytující důvěru, 
bez rizika různého nastavení rozdílných aplikací. Včetně 
archivace elektronických dokumentů a dat.
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ZEPTEJTE SE NÁS...

Podrobnější informace vám rád poskytne 
Martin Vondrouš

e-mail: vondrous@longtermdocs.eu

DOSTUPNÉ TAKÉ JAKO SDK

Ideální řešení pro konverzi dokumentu do PDF 
(PDF/A) v rámci vaší spisové služby či jiných systémů. 
Zajištění dlouhodobé archivace elektronických 
dokumentů a dat pro vaše informační systémy.


