
e-Sign
Semnati documentele 

electronic

Aveti toate documentele disponibile
intr-un singur loc:

contracte
formulare referitoare la diverse echipamente
oferte
documente resurse umane: cereri de concediu, contracte angajati
balante contabile
rapoarte, prezentari, etc

Fie ca sunteti intr-o delplasare de business, la birou sau lucrati de 
acasa, e-Sign va ofera libertatea de a semna usor documentele 
de business pe o tableta.



Semnatura de mana pe un dispozitiv mobil ofera mai multe date decat 
semnatura de mana pe hartie: data la care a fost aplicata semnatura, 
coordonatele geografice, presiunea mainii. De asemenea:

Tehnologie RSA cu cheie individuala (offline) – cripteaza caracteristicile 
biometrice ale semnaturii de mana

Date complementare sunt stocate in PDF pentru a asigura securitatea                       
si autenticitate

Codarea SSL asigura securitatea schimbului de date

Compatibilitate cu KnoxTM (Knox Workspace, Knox Custom Configura-
tor, Professional kiosk mode) asigura securitate a datelor la standarde                                
militare.

Implementati e-Sign pentru 
semnarea si stocarea 
documentelor in concordanta cu 
standarde de top de securitate

Biometric data interchange formats

daca documentul este schimbat, semnatura devine invalida

semnatura nu poate fi copiata – trebuie sa repetati semnatura 
in fiecare camp



e-Sign indeplineste cerintele UE si US privind reglementarile identificarii 
electronice si serviciilor pentru tranzactii electronice pe pietele interne 
(eIDAS No 910/2014 EU; E-SIGN Act June 30, 2000).

Documentul electronic
Conform eIDAS No 910/2014 EU, Art 3.35. “(...) document electronic 
este orice continut stocat in forma electronica, in mod special text sau 
sunet, inregistrari audio sau video.” Definitia pune accentul pe continut, nu                         
pe mediul care stocheaza continutul.

Aplicati o semnatura legala

Cum functioneaza e-Sign
Angajatul pregateste un document pentru client.

Apoi documentul este transmis pe o tableta.

Angajatul deschide documentul de pe tableta 
si semneaza acel document.

Clientul citeste documentul, bifeaza campurile 
obligatorii si semneaza documentul pe tableta.

Ambele parti primesc documentul semnat pe email, alterna-
tiv documentul poate fi disponibil si intr-o arhiva electronica.



Optimizarea procesului 
de business

serviciile vandute la POS sunt lansate mult mai rapid

nu este necesara digitizarea documentului dupa tranzactie

procesarea documentului mai usoara – de la creare pana la arhivare

cautarea documentului mult mai usoara

proces implementat instantaneu (nu este necesar nici un soft suplimentar)

Reducerea 
costurilor

eliminati hartia si cheltuielile cu imprimarea

mai putine resurse necesare pentru a procesa documente-
le si pentru administrarea lor

nu este necesara refacere documentelor pierdute

spatiu mai mic de stocare a documentelor

www.infinite-b2b.ro 

http://infinite-b2b.ro

