
SIGNIUS i Nect oferują nowoczesną platformę do natychmiastowego i intuicyjnego zdalnego 
podpisywania dokumentów z ekspresową i bezpieczną weryfikacją tożsamości użytkownika 
przez selfie, wspieraną przez AI. 

W pełni cyfrowe, elastyczne oraz efektywne kosztowo rozwiązanie dla firm i organizacji chcących wdrożyć wydajne 
procesy #paperless w zakresie podpisywania dokumentów, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, poziomu  
satysfakcji swoich klientów, redukcji kosztów i przyspieszeniu konwersji sprzedaży.

SIGNIUS S.A. jest twórcą nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie platformy do zdalnego podpisywania  
dokumentów dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Platforma umożliwia natychmiastowe, nawet w ciągu 1 minuty, 
podpisywanie dokumentów z dowolnego miejsca na ziemi i integruje się z różnymi metodami weryfikacji tożsamości oraz 
systemami zarządzania dokumentami. Wspiera różne modele zastosowania:

Nowoczesny i niezwykle wygodny sposób 
na zdalne podpisywanie dokumentów  
z identyfikacją online przez selfie

Podpis elektroniczny zgodny z eIDAS od SIGNIUS

SIGNIUS Professional

prosta i wygodna w obsłudze platforma online do 
zdalnego podpisywania dokumentów podpisem  
kwalifikowanym lub zaawansowanym - 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: 

SaaS/Cloud service
wersja hybrydowa 
lokalna konfiguracja (on-premise)



Cyfrowa identyfikacja od Nect
Nect oferuje unikalną technologię do weryfikacji tożsamości  
klienta - Robo-Ident. Nect Selfie-Ident to najlepiej oceniana 
aplikacja do w pełni zautomatyzowanej identyfikacji  
online, wspierana przez sztuczną inteligencję.  

Aplikacja wykorzystywana jest już przez co drugiego  
obywatela Niemiec, m.in. w towarzystwach ubezpie- 
czeniowych, bankach, firmach telekomunikacyjnych  
i w administracji państwowej. 

Umożliwia przyjazną dla użytkownika identyfikację online  
za pomocą smartfona, z każdego miejsca, o każdej porze, 
bez czasu oczekiwania. 

Wspólne rozwiązanie od SIGNIUS i NECT

Oferując unikalną, innowacyjną i bezpieczną usługę 
łączącą platformę do zdalnego podpisywania dokumentów  
w zgodzie z eIDAS z cyfrową identyfikacją tożsamości 
przez selfie wspieraną przez AI, SIGNIUS i Nect wspólnie 
kształtują przyszłość cyfrowej transformacji.

Jak wyglada proces?
Podpisywanie dokumentów tak proste, jak to tylko możliwe!

Jak najbardziej! W trakcie procesu podpisywania, użytkownik może zaprosić do podpisu inne osoby, a także  
opcjonalnie pokryć koszt ich podpisów, umożliwiając im tym samym podpisanie dokumentów całkowicie za darmo.  
Po wskazaniu adresów mailowych i numerów telefonów innych podpisujących, dokument wysyłany jest do nich  
automatycznie, a zlecający otrzymuje informację, gdy tylko złożą oni swój podpis.

1 minuta - po wstępnej weryfikacji tożsamości, podpisywanie 
wielu dokumentów może trwać nawet minutę!

Dokument - użytkownik wybiera jeden lub więcej  
dokumentów do podpisu i przesyła je na platformę 
SIGNIUS Professional

Weryfikacja tożsamości – w trakcie procesu podpisywania 
pierwszego dokumentu użytkownik jednorazowo, naty- 
chmiast i bezpiecznie identyfikuje się poprzez Selfie-Ident 

Potwierdzenie SMS (2FA) – użytkownik otrzymuje  
jednorazowe hasło SMS, które wprowadza na ekranie 
w celu potwierdzenia swojej tożsamości

Podpis zdalny - dokument jest automatycznie  
podpisywany podpisem elektronicznym

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

Kluczowe korzyści

Wielu podpisujących?

W pełni cyfrowa podróż klienta z szybkim  
onboardingiem 
użytkownik podpisuje dokumenty natychmiast,  
w jednym procesie online, po jednorazowej, krótkiej 
i bezpiecznej identyfikacji przez selfie - w dowolnym 
czasie i miejscu, bez czekania na połączenie

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

Nieporównywalne zadowolenie użytkownika
szybkie i wygodne podpisywanie oraz krótki proces 
weryfikacji tożsamości z przyjaznym dla użytkownika 
interfejsem 

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

Ochrona transakcji wrażliwych 
autentyczność, integralność oraz niezaprzeczalność  
z funkcjonalnością WYSIWYS 

Znaczne obniżenie kosztów 
realizacja procesu bez dodatkowego sprzętu,  
eliminacja konieczności drukowania, wysyłania, 
skanowania, weryfikacji i archiwizowania dokumentów

Oszczędność czasu 
bezpieczny i szybki jednorazowy proces weryfikacji 
tożsamości nowego użytkownika oraz proces podpi- 
sywania dokumentu - dokumenty mogą zostać  
podpisane natychmiast po identyfikacji online

Proces #paperless, 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

 



Kluczowe zalety platformy 

Interfejs użytkownika platformy SIGNIUS Professional

Procedura postępowania Nect Selfie-Ident 

Jedna weryfikacja,  
wiele podpisów

Podpisywanie wielu  
dokumentów jednocześnie

Zarządzanie dokumentami  
w folderach

Natychmiastowy Onboarding  
i podpisywanie

Podpisywanie dokumentów 
przez wiele osób

Prosty i intuicyjny  
interfejs użytkownika



 
SIGNIUS oferuje szerokie spektrum rozwiązań zgodnych  
z rozporządzeniem unijnym eIDAS: nowoczesną  
platformę do zdalnego podpisywania dokumentów dla klien-
ta indywidualnego i biznesowego, kwalifikowaną pieczęć  
elektroniczną, zdalną wideo identyfikację klienta, znacznik 
czasu i archiwizację dokumentacji. Tworzymy innowa-
cyjne technologie napędzające transformację cyfrową  
i wspierające rozwój przedsiębiorstw.

Nect łączy ludzi i innowacje techniczne. Jesteśmy 
wielokrotnie nagradzanym start-upem z siedzibą  
w Hamburgu i każdego dnia pracujemy nad osiągnięciem 
naszego celu, jakim jest zdobycie pozycji lidera na  
rynku usług zaufania opartych na sztucznej inteligencji.  
Dzięki naszej samodzielnie opracowanej technologii 
Robo-Ident, umożliwiamy w pełni zautomatyzowaną 
identyfikację online z wykorzystaniem najnowszych  
osiągnięć nauki. Selfie-Ident i wszystkie inne produkty 
Nect obsługuje się intuicyjnie, w dowolnym czasie  
i można ich używać za pomocą smartfona w dowolnym 
czasie i z dowolnego miejsca. Wraz z Nect stawiamy  
na rozwój, bezpieczeństwo i cyfrową przyszłość.

www.nect.com

mlu@nect.com
+48 508 510 111 

Wdrożenie i integracja

Płynna i szybka 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

+48 61 415 29 00https://signius.eu/pl connect@signius.eu

Zobacz SIGNIUS i Nect w akcji! 
Umów się na bezpłatne DEMO już dziś.


