2020-05-07 07:10 EEST

Signicat tuo markkinoille portaalin
sähköisen allekirjoittamisen kasvun
vauhdittamiseksi
Helposti käyttöönotettava palvelu mahdollistaa asiakirjojen allekirjoittamisen
sähköisesti pankkitunnuksilla eurooppalaisen eIDAS-standardin mukaisesti.
Sähköisten luottamuspalveluiden johtava tarjoaja Signicat tuo tänään
markkinoille uuden ratkaisun asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen.
Selainkäyttöinen Signicat Sign Portaali täydentää Signicatin sähköisen
allekirjoittamisen tuotevalikoimaa, ja se sopii kaikille organisaatioille, jotka
haluavat nopeasti ja turvallisesti siirtyä sähköisen allekirjoittamisen käyttöön.

Katso video YouTubessa

Liiketoimintaa on viime aikoina viety ennätysvauhdilla verkkoon, kun
kasvokkain tapaaminen ei ole ollut mahdollista. Sopimuspapereiden
tulostaminen, allekirjoittaminen ja skannaaminen on viimeistään nyt tullut
toimintatapana tiensä päähän. Signicat Sign Portalin avulla allekirjoittaminen
voidaan sähköistää erilaisissa tilanteissa, kuten yritysten välisten kaupallisten
sopimusten, työsopimusten, juridisten asiakirjojen ja muiden dokumenttien
yhteydessä.
Selaimella käytettävä portaali hyödyntää allekirjoittamiseen pankkitunnuksia
ja mobiilivarmennetta, mikä tarkoittaa, että allekirjoittajan henkilöllisyys
varmennetaan tapahtuman yhteydessä. Signicat panostaa myös vahvasti rajat
ylittävään allekirjoittamiseen. Suomalaiset yritykset voivat nyt tarjota
mahdollisuutta allekirjoittaa sähköisesti esimerkiksi ruotsalaisten,
tanskalaisten tai norjalaisten asiakkaiden kansallisilla pankkitunnuksilla.
”Vahvalla tunnisteella allekirjoittaminen on merkittävästi turvallisempi tapa
allekirjoittaa dokumentteja, kuin sähköpostiin perustuva tunnistaminen tai
näytölle piirtäminen”, sanoo Asger Hattel, Signicatin toimitusjohtaja. ”Pelkkä
nimen kirjoittaminen sähköpostilla vastaanotettuun sopimukseen ei
välttämättä riitä todisteeksi oikeudessa.”
Signicat Sign Portaalin tuottaman PAdES (PDF Advanced Electronic Signature)
formaatin avulla voidaan todentaa luotettavasti allekirjoitetun asiakirjan
sisältö, osapuolet sekä ajankohta. Allekirjoitetut dokumentit voidaan siirtää
esimerkiksi arkistoon siten, että tieto allekirjoituksesta säilyy
muuttumattomana. PAdES-formaatin merkittävä etu on, että allekirjoituksen

tarkistaminen jälkikäteen ei edellytä sopimussuhdetta palveluntarjoajaan.
Signicatin Sign Portal täyttää organisaatioiden vaatimukset sähköistää
kaikkien asiakirjojen allekirjoittaminen nopeasti ja ilman
järjestelmäintegraatioita. Käyttöliittymässä voidaan hallita lähettyjä
allekirjoituspyyntöjä ja tarkistaa yksittäisen asiakirjan allekirjoituksen tilanne
reaaliajassa.
Sähköisten allekirjoitusten markkinat ja palveluiden kysyntä ovat kasvaneet
räjähdysmäisesti organisaatioiden pyrkiessä sopeutumaan muuttuneeseen
maailmaan. COVID-19 aikakaudella sähköisistä allekirjoitusratkaisuista on
lyhyessä ajassa tullut elintärkeä liiketoiminnan mahdollistaja.

Signicat on 2007 perustettu, maailman ensimmäinen ja suurin sähköisten
tunnistuspalveluiden tarjoaja. Olemme EU eIDAS-regulaation mukainen
Qualified Trust Service Provider (QTSP). Signicat on markkinajohtaja alallaan
ja käsittelee vuositasolla satoja miljoonia tapahtumia. Tunnistuspalveluiden
lisäksi tarjoamme mm. sähköistä allekirjoituspalvelua.
Suomessa Signicat Connect-palvelu on Liikenne- ja viestintäviraston
(Traficom) hyväksymä ja valvoma Luottamusverkostoon kuuluva
tunnistuksenvälityspalvelu, josta on säädetty Suomen Tunnistuslaissa.
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