
W pełni cyfrowe, ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie dla organizacji, które rezygnują z użycia  
papieru oraz oczekują najwyższego poziomu pewności w procesach onboardingu nowego klienta  
oraz elektronicznego podpisywania dokumentów

SIGNIUS – podpis elektroniczny 
zgodny z eIDAS

Nowoczesna i zaawansowana technologicznie platforma 
do zdalnego podpisywania dokumentów dla klientów  
indywidualnych oraz biznesowych. Platforma integruje 
się z różnymi metodami weryfikacji tożsamości oraz  
systemami zarządzania dokumentami. Wspiera różne 
modele zastosowania:

        SIGNIUS Professional 
W pełni zarządzana, prosta i wygodna w obsłudze usługa 
w chmurze dla użytkowników i organizacji, które chcą 
podpisywać dokumenty kwalifikowanym lub zaawanso-
wanym podpisem elektronicznym w szybki i prawnie 
wiążący sposób.

       SIGNIUS Enterprise 
Kompleksowa platforma do cyfrowego zarządzania 
umowami, elektronicznego podpisywania dokumentów 
oraz zdalnej identyfikacji klienta zgodnej z KYC, CFT & 
AML - oferowana w różnych opcjach wdrożenia: jako 
SaaS/Cloud service, hybrydowa lub lokalna konfiguracja.

Fully-Verified – zdalna weryfikacja tożsamości 
w formie wideo wspierana przez AI

Ocena wiarygodności kredytowej przez banki - wery-
fikacja tożsamości online, na wideo Fully-Verified  
to usługa weryfikacji tożsamości online, która eliminuje 
możliwość fraudów, przyspiesza wdrażanie klientów  
i zapewnia zgodność z przepisami. Dostępna w dwóch 
opcjach:

       Live-Verify 

Użytkownik końcowy łączy się ze specjalistą ds. wery-
fikacji podczas rozmowy wideo na żywo w celu  
zweryfikowania tożsamości. Proces ten spełnia wymogi  
najwyższego bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. 

      
       Self-Verify 
Użytkownik końcowy samodzielnie przeprowadza proce-
durę identyfikacji poprzez wykonanie zdjęcia selfie oraz 
zdjęć swojego dokumentu. Cała procedura jest nagrywana 
w formie wideo.

Podpis elektroniczny zgodny z eIDAS, z weryfikacją
tożsamości w formie wideo wspieraną przez AI



Najważniejsze korzyści

W pełni cyfrowa podróż klienta z szybkim onboardingiem  
- użytkownik podpisuje dokumenty po krótkiej i bezpiecznej 
weryfikacji tożsamości w jednym procesie online  
- w dowolnym czasie i miejscu

Proces end-to-end - cały proces weryfikacji tożsamości 
użytkownika, podpisywania dokumentu i obiegu dokumentu 
realizowany w całości online

Lepsze doświadczenie użytkownika - szybkie i wygodne  
podpisywanie oraz proces weryfikacji tożsamości  
z przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz dwoma  
automatycznymi metodami identyfikacji do wyboru  
(na żywo za pośrednictwem rozmowy wideo ze specjalistą  
ds. weryfikacji lub za pośrednictwem bezpiecznego  
zautomatyzowanego procesu)

Wyższa konwersja sprzedaży w transakcjach B2C i B2B  
- krótki, szybki oraz uproszczony proces finalizacji oraz 
podpisywania umów z natychmiastową zdalną weryfikacją 
tożsamości

Ochrona transakcji wrażliwych - autentyczność,  
integralność oraz niezaprzeczalność z funkcjonalnością  
WYSIWYS

Eliminacja fraudów - weryfikacja tożsamości zgodna  
z KYC/AML z pełnym procesem identyfikacji  
zarejestrowanym w formie wideo

Znaczne obniżenie kosztów - realizacja procesu bez  
dodatkowego sprzętu, niższe koszty drukowania dokumentów, 
wysyłania, skanowania, weryfikacji i archiwizowania 

Oszczędność czasu - bezpieczny i szybki jednorazowy proces 
weryfikacji tożsamości nowego użytkownika oraz proces  
podpisywania dokumentu - dokumenty mogą zostać  
podpisane natychmiast po wstępnej weryfikacji użytkownika

Proces bez użycia papieru, przyjazny dla środowiska  
- minimalizacja śladu węglowego w kontekście zużycia  
papieru, fizycznej dystrybucji dokumentów, ich zarządzania  
i archiwizacji

Usługa zgodna z eIDAS - świadczona na poziomie  
zaawansowanym i kwalifikowanym

Rozwiązanie

Wspólne rozwiązanie SIGNIUS oraz Fully-Verified oferuje unikalną i bezpieczną usługę cyfrową dla firm oraz organizacji, 
które chcą przyspieszyć proces wdrażania klienta, prowadzić biznes bez papieru, podnieść efektywność kosztową oraz 
usprawnić podpisywanie, zarządzanie i archiwizowanie dokumentacji stosując procesy w pełni cyfrowe.

Zaprojektowane dla przedsiębiorstw, dużych organizacji, małych i średnich firm oraz użytkowników indywidualnych  
rozwiązanie wzmacnia bezpieczeństwo, zapewniając jednocześnie nieporównywalne doświadczenie w procesach end-to-end. 
Rozwiązanie łączy w sobie niezwykle przyjazną dla użytkownika, zgodną z eIDAS platformę do zdalnego podpisywania 
dokumentów SIGNIUS, z efektywnym kosztowo, zgodnym z KYC/AML i wygodnym procesem wdrażania klienta opartym 
o wideo weryfikację od Fully-Verified. Rozwiązanie jest dostępne na wszystkich urządzeniach.

Proces 
Podpisywanie dokumentów tak proste, jak to tylko możliwe! 

Dokument 
Użytkownik wybiera jeden lub więcej  
dokumentów do podpisU i przesyła  
je do aplikacji

Podpis zdalny 
Dokument jest automatycznie  
podpisywany podpisem elektronicznym

Podpisany dokument
Podpisany dokument jest gotowy  
do pobrania i automatycznie wysyłany  
na podany adres e-mail

Weryfikacja tożsamości 
Jednorazowy, szybki i bezpieczny proces  
identyfikacji nowego użytkownika realizowany  
przy użyciu jednej z dwóch dostępnych metod:

      Live-Verify – weryfikacja na żywo,  
podczas rozmowy wideo z wyszkolonym  
specjalistą, wspierana przez AI

      Self-Verify – zautomatyzowany proces  
nagrywany w formie wideo

Wstępny proces podpisywania obejmuje jednorazową 
weryfikacją tożsamości.

Po wstępnej weryfikacji tożsamości, podpisywanie  
dokumentów może trwać nawet minutę!
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Kluczowe funkcjonalności
 

Interfejs użytkownika

Jedna weryfikacja, wiele podpisów 
Podpisuj dowolną ilość dokumentów nawet w 
minutę, po założeniu konta i przejściu jednorazowego 
procesu weryfikacji tożsamości.

Podpisywanie wielu dokumentów jednocześnie
Wybierz wiele dokumentów do podpisu i podpisz  
je w jednym procesie podpisywania.

Podpisywanie 1 dokumentu przez wiele osób
Wybierz osoby, które mają złożyć podpis  
na dokumencie i ustal kolejność podpisujących.

Podgląd dokumentu WYSIWYS 
Technologia What You See Is What You Sign  
gwarantuje, że podpisujesz dokument dokładnie  
w takiej formie, w jakiej go widzisz.

Graficzna prezentacja podpisujących 
Na dodatkowej ostatniej stronie dokumentu znajdziesz 
listę wszystkich osób podpisujących dokument.

Zarządzanie dokumentami w folderach 
Pogrupuj swoje dokumenty w dowolnej liczbie  
folderów, zarządzaj folderami i dokumentami  
elastycznie w zależności od Twoich potrzeb.

Obsługa na wszystkich urządzeniach  
Podpisuj dokumenty bez żadnych ograniczeń  
na swoim laptopie, tablecie lub telefonie 
komórkowym.

Platforma SIGNIUS Professional
 



Płynna integracja z większością systemów DCM, ECM & BPM 
3 elastyczne opcje wdrożenia: lokalna, hybrydowa oraz jako usługa
Pełna integracja z wieloma Dostawcami Tożsamości
Inne usługi dostępne na życzenie: kwalifikowany znacznik czasu, kwalifikowana pieczęć elektroniczna,  
usługi walidacji podpisu

Główne właściwości

Platforma Fully-Verified
 

Interfejs użytkownika

SIGNIUS S.A. 
SIGNIUS oferuje szerokie spektrum rozwiązań z zakresu  
elektronicznych usług zaufania zgodnych z rozporządzeniem 
unijnym eIDAS: kwalifikowany i zaawansowany podpis 
elektroniczny dla klienta indywidualnego i korporacyjne-
go, zdalną wideo identyfikację klienta, lokalną masową 
kwalifikowaną pieczęć elektroniczną z kwalifikowanym 
znacznikiem czasu oraz Serwer Znacznika Czasu. Tworzymy 
innowacyjne technologie wspierające rozwój biznesu 
oraz umożliwiające efektywną pracę. Nasza siedziba  
główna mieści się w Poznaniu, a biura sprzedaży 
zlokalizowane są w Warszawie, Pradze oraz Berlinie.

Fully-Verified OÜ 
Fully-Verified zostało stworzone w celu rozwiąza-
nia problemu szerzących się przestępstw związa-
nych z tożsamością online oraz nieporozumień w 
procesach wdrażania nowych klientów. Firma oferuje  
szeroki wachlarz rozwiązań zgodnych z KYC / AML  
dla nowoczesnego biznesu. 

signius.eu    
connect@signius.eu   
+48 61 415 29 00

fully-verified.com                                                                        
sales@fully-verified.com 

Chcesz zobaczyć SIGNIUS i Fully-Verified w akcji?
Umów się na bezpłatne DEMO już dziś.


