
Serviços para o Cidadão com Desmaterialização, Mobilidade e Economia



NOSSA FOTOGRAFIA ATUAL



Somos bombardeados com a economia compartilhada o tempo todo



Com a experiência do usuário Aplicativos que fazem tudo por nós, até pedir comida.



Com mudança de hábitos



Com as novas tecnologias de dados 



Com novas metodologias



Afinal, quando alguém baixa um aplicativo, não baixa um manual ou liga para um SAC 

ELE SAI USANDO!



Nem todos, mas muitos...
A inovação não esta vindo de dentro, e sim de fora. Existe um movimento DISRUPTIVO, principalmente das startups em resolver e mudar nosso dia-a-dia. 
Sabe-se que muitos processos, principalmente os relacionados ao poder público, são complicados de mudar, pois dependem de compliance, legislação e etcMas vários não foram disruptados: Nfe? Sped?



Ele, o documento...
O conceito de documento mudou! Hoje pode ser: 

E pode mesmo, pois temos a CERTIFICAÇÃO DIGITAL,  a assinatura digital e eletrônica. Mas precisamos ter a oportunidade de disruptá-lo...

 Eletrônico
 Enviado
 Integro
 Uma transação
 Registrado
 Confiável



O que, como e por que ?

A solução Certisign registraas operações e controla aintegridade dos documentose das assinaturas.

Você define o serviço e osdocumentos que devem sersubmetidos e/ou assinados

O cidadão acessa osistema por meio dodesktop, celular ou tablet.

Envia o documento ouacessa um formulário/arquivo e assina.

Pronto. Tudo resolvido: sempapel, caneta, portador, deslocamentos earmazenamento físico.

O documento finalizado éenviado ao cidadão e é armazenado em nuvem ou onde você desejar.

O sistema notifica o administrador, assimcomo cidadão, a cada etapa do processo,que pode ter mais de um signatário.



Assinatura digital e eletrônica:
Mais de 7,2 mi* pessoas possuem Certificado Digital e, portanto, podem usar a assinatura digital.

O número de smartphones em uso no Brasil vai igualar o de habitantes em outubro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Atualmente, há 198 milhões de smartphones ativos no país.

* De acordo com informações do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI.



Nós acreditamos!
Que o ente público ou privado, pode receber um documento assinado e a tecnologia pode suportar a autenticidade, integridade, autorização, não repúdio e por ai vai.
Também acreditamos que precisa ser mais barato que o físico, mas necessário ter uma ideia para disruptar !



Video Portal de Assinaturas



Cases

CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
A Certisign desenvolveu para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE responsável por viabilizar e gerenciar a comercialização de energia elétrica no Brasil, o Portal de Assinaturas CCEE para a assinatura digital de contratos e o gerenciamento de documentos.
Em seis meses, a solução garantiu a tramitação segura e a assinatura de aproximadamente 5 mil contratos, que representaram cerca de R$ 43 bilhões reais e o envolvimento de 141 empresas. Com a solução, a CCEE reduziu em 35% os custosoperacionais e agilizou o processo de assinatura que antes erade 4 dias e, agora, é de apenas 1.



Existe um mundo de tecnologias que o cidadão pode se beneficiar, deixando todos satisfeitos. 

Certificação DigitalICP Brasil
Portal deAssinaturas mobileID Assinatura Eletrônica Certificação Digital SSL

E-mailRegistrado Certificadode Atributo Carimbode tempo

Soluções



A solução Certisign Health
Conveniência e mobilidade via Mobile ID

Integrar a Certificação Digital ao PEP

Certificado Digital ICP Brasil 

Integração com sistema de autenticação e assinatura digital via dispositivos móveis (MobileID)Gerenciamento de usuários, sistemas e emissões de certificados digitais

Digitalização de documentos com certificação PEP



Funciona como um orquestrador de serviços de Certificação Digital.
CertiMED

Pode ser integrado aos sistemas HIS e LIS, e garante conformidade nas assinaturas digitais de acordo com as normativas:

PEP
A arquitetura da solução provê API simples de integração possibilitando o uso de qualquer certificado em qualquer dispositivo.Inclusive a emissão direta em HSM, VaultCriptográfico ou uso em SmartCard e MobileID.
Essa emissão direta exclui a necessidade de intervenção Manual (importação de Certificado feita por um usuário administrativo). 

Demo - Manager Uso



Obrigado!
Marcio Alexandre S.  D’Avilamavila@certisign.com.br(11) 4501-1940


