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W ESYSCO skupiamy się na 

zagadnieniach takich jak: 

kryptografia, zgodność z wymogami

eIDAS, e-administracja, 

transformacja cyfrowa i podpis

elektroniczny oraz na PKI

i bezpieczeństwie Internetu rzeczy. 

Na rynku działamy głównie jako integrator systemów i dostawca technologii. Naszymi
klientami są duże i średnie przedsiębiorstwa, banki, instytucje publiczne, a także
organizacje wykorzystujące najnowsze technologie do ochrony informacji poufnych
i danych wrażliwych.



Poznań

Berlin Warsaw

Dziś wspieramy europejskich klientów i partnerów z naszej centrali w Poznaniu
oraz biur sprzedaży w Warszawie i Berlinie.

W ostatnich latach nasze zaangażowanie rozszerzyło się na region Bliskiego
Wschodu i Azji.

Rozpoczęliśmy od wdrożenia infrastruktury klucza publicznego

w dużym polskim banku.



Przepisy Electronic Identification and Trust Services
Regulation (eIDAS, 910/2014/EC) to zunifikowane,
standardowe reguły mające zastosowanie we
wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej,
które zapewniają spójną strukturę prawną
przyjmowania tożsamości i podpisów elektronicznych.

Przepisy eIDAS obejmują trzy typy podpisów
elektronicznych. Rygorystyczne wymagania definiują
ścisłe standardy zgodności z przepisami w zakresie
weryfikowania tożsamości osób podpisujących
i uwierzytelniania podpisywanych dokumentów.



Zapewnienie zgodności prawnej w zakresie
usług zaufania w całej UE.

Zwiększenie zaufania do transakcji
elektronicznych na jednolitym rynku.

Zniesienie występujących barier i zwiększenie
bezpieczeństwa prawnego.

Stymulowanie e-biznesu przy zachowaniu
zgodności z wymogami regulacyjnymi
i administracyjnymi rynku.

Ustanowienie swobodnego przepływu
kwalifikowanych usług zaufania pomiędzy
krajami UE.
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Czy to ta osoba?
Nie ma pewności, kto faktycznie złożył

podpis?

Wiążąca moc prawna, że mamy umowę

z tym „Lewandowskim”.

Spór sądowy
Po stronie przedsiębiorstwa jest 

udowodnienie, że umowa zawarta jest 

z właściwą osobą.

Przed sądem certyfikat podpisu

kwalifikowanego daje jednoznaczną

pewność.

Wyeliminowanie nadużyć
Możliwość użycia podpisu przez

nieuprawnioną osobę.

Identyfikacja elektroniczna każdej strony: 

Handlowiec – Klient.
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Tradycyjny proces
podpisu

Aplikacja

online

Oferowane

warunki

Drukowanie, 

kopertowanie

i wysłanie

Użytkownik

otrzymuje umowę

Użytkownik

odsyła umowę

Konto użytkownika

zostaje założone z

dużym opóźnieniem

Obsługa poczty, 

skanowanie,

weryfikacja

Dodatkowe koszty i opóźnienia



Nowy proces z podpisem
elektronicznym

Aplikacja

online

Oferowane

warunki

Konto użytkownika

zostaje założone w 

kilka minut

Dostępne na rynku podpisy elektroniczne nie rozwiązują problemu, ponieważ są

dość drogie, trudne w użyciu, a ich uzyskanie zajmuje co najmniej kilka dni.

Z tego powodu podpis elektroniczny nie jest powszechnie używany.

Mając to na uwadze, korzystając z doświadczenia i wiedzy technicznej

stworzyliśmy rozwiązanie, dzięki któremu proces można zakończyć w pełni

online, w ciągu kilku minut. Identyfikacja osobista zostaje zastąpiona identyfikacją

zdalną. Zamiast podpisu odręcznego usługa opiera się na kwalifikowanym

podpisie elektronicznym w chmurze.

W rezultacie podpisany cyfrowo dokument ma taką samą moc prawną jak podpis

odręczny.

Prezentacja

umowy online

Certyfikowana zdalna

identyfikacja

Podpisywanie

dokumentu drogą

elektroniczną



Korzyści



Zdecydowany dział Sprzedaży do
wdrożenia zmian.

Elastyczny i otwarty na nową rzeczywistość
dział prawny.

Elastyczny system CRM i dział IT do
integracji prezentowanego rozwiązania.



Kontakt

bartosz.witkowski@esysco.pl

+48 608 34 00 54

leslaw.dobrzynski@esysco.pl

+48 601 37 99 88


