
Wyzwanie
W przypadku podpisów odręcznych, czyli tzw. podpisów 
mokrych, oznacza to wydrukowanie dokumentów, pod-
pisanie ich i w razie potrzeby przesłanie pocztą do innych 
podpisujących – a po zakończeniu procesu zeskanowanie  
i zarchiwizowanie ich w formie papierowej. 

Jeśli zaś korzystamy już z aplikacji do składania zaawan-
sowanego podpisu elektronicznego lub podpisu kwali-
fikowanego (QES), dokumenty utworzone w SharePoint 
muszą zostać pobrane i wczytane do danej aplikacji.  
Po podpisaniu trzeba je ponownie pobrać i zapisać. 

Mamy więc w tej sytuacji do czynienia ze zmianą nośni-
ka, na którym przechowywany jest dokument (w postaci  
elektronicznej, a potem papierowej) lub zmianą aplika- 
cji, w  której  przetwarzane są dane, a w obu przypadkach 
– z przerwaniem ciągłości pracy i koniecznością wykona-
nia działań, które z technologicznego punktu widzenia już 
dawno mogły zostać zautomatyzowane.

Czego oczekują użytkownicy? 
Gdyby istniała możliwość cyfrowego podpisywania  
dokumentów z poziomu SharePoint zgodnie z prze-
pisami prawa, w tym tworzenia i inicjowania procesów  
podpisywania oraz ustalania kolejności ich składania, 
zapraszania osób ze struktur organizacji i spoza niej  
do podpisywania dokumentów za pośrednictwem poczty  
elektronicznej, a przy tym automatyzacji procesów  
archiwizacji, żądania podpisu i informowania o jego  
statusie – firmy nie tylko zaoszczędziłyby czas, pieniądze  
i papier, ale także usprawniły i uprościły obieg doku-
mentów, zwiększając tym samym efektywność swoich 
działań. 

SIGNIUS proponuje rozwiązanie
Eksperci z SIGNIUS stworzyli platformę zgodną  
z wymogami rozporządzenia eIDAS, która pozwala  
na elektroniczne podpisywanie dokumentów  
w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca  
– zarówno podpisem zaawansowanym, jak  
i kwalifikowanym – bez konieczności użycia  
jakichkolwiek rozwiązań sprzętowych (takich jak  
karty i czytniki kart).

Czy to w wersji Professional dla MŚP, czy w wersji 
Enterprise dla dużych firm (on-premise lub hybry-
dowej), SIGNIUS oferuje rozwiązanie typu all-in-one, 
czyli weryfikujące również tożsamość osób podpisu-
jących w tym samym procesie, czyli bez opuszcza-
nia kanału, w którym przetwarzane są dane (czego  
wymagają certyfikaty podpisów), za pomocą  
wybranej metody: 

Wiele firm używa Microsoft SharePoint jako systemu do zarządzania treścią i dokumentami (DMS) w procesach  
wewnętrznych i zewnętrznych. W ten sposób w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów może uczestniczyć kilka osób 
pracujących w różnych miejscach i w różnym czasie. 

To samo dotyczy umów i kontraktów z partnerami biznesowymi, dostawcami i klientami – czyli procesów wewnętrznych, 
B2B i B2C. Często dokumenty tworzone w ten sposób – w formie elektronicznej – wymagają podpisu jednej lub kilku stron.

Podpis zdalny z MS SharePoint
czyli QES & AdES dostępne bezpośrednio z najpopularniejszego 
systemu do zarządzania dokumentami
 
SIGNIUS to potrafi!
 

Wideoweryfikacji
eID
Identyfikacji przez selfie
Identyfikacji za pomocą bankowości elektronicznej



 
SIGNIUS S.A. aktywnie uczestniczy w cyfrowej trans-
formacji społeczeństwa i gospodarki dzięki swoim  
kompetencjom w obszarze kwalifikowanego podpisy- 
wania dokumentów zgodnie z rozporządzeniem eIDAS  
(e-podpisy, e-pieczęcie, znaczniki czasu), kryptografii  
i regulacji dyrektywy PSD2. Jako integrator systemów, 
twórca i dostawca technologii dla produktów, usług  
i rozwiązań opartych na kryptografii wspiera swoich 
klientów w pokonywaniu wyzwań związanych z cyfryzacją, 
by mogli wykorzystywać w pełni swój potencjał biznesowy.

ARP Ideas specjalizuje się w outsourcingu specja- 
listów IT, tworzeniu oprogramowania na zamówienie  
i  doradztwie. Od niemal 10 lat wspieramy naszych  
partnerów w obszarze Microsoft Dynamics 365,  
Microsoft SharePoint oraz dedykowanych rozwiązań na 
bazie Microsoft .NET Framework. 

Przeprowadzamy cyfrowe transformacje firm, poprawiamy 
jakość obsługi klienta oraz napędzamy wzrost przy  
jednoczesnym obniżeniu kosztów. Umożliwiamy naszym 
klientom wielowymiarową analizę informacji, optyma- 
lizację procesu decyzyjnego i automatyzację pracy.

https://arpideas.com

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

SharePoint i SIGNIUS 
Dzięki integracji narzędzia do elektronicznego podpisywania dokumentów SIGNIUS z aplikacją SharePoint  
jej użytkownicy mogą podpisywać dokumenty w niej utworzone. Co więcej – nie tylko zaawansowanym (AdES), ale także  
kwalifikowanym (QES) podpisem zdalnym – zarówno w wariancie SaaS, jak i on-premise. Podpis kwalifikowany SIGNIUS  
oferuje w aktualnej cenie rynkowej zaawansowanego podpisu elektronicznego i z tak samo przyjazną  
dla użytkownika obsługą całego procesu podpisywania. Stosunkowo kosztowny i kłopotliwy dodatkowy sprzęt w postaci  
karty lub USB i odpowiedniego czytnika może ostatecznie odejść w zapomnienie również w przypadku podpisu  
kwalifikowanego.

Jeszcze więcej korzyści:

Automatyzacja: E-maile zapraszające do złożenia 
podpisu osoby z Twojej organizacji i spoza niej 
są wysyłane automatycznie. Status procesu pod-
pisywania jest również automatycznie aktualizo- 
wany. Istnieje także możliwość zautomatyzowania  
procesu archiwizacji.

Przejęcie kosztów: Osoba która inicjuje proces 
podpisywania dokumentu może pokryć koszty  
podpisu pozostałych podpisujących. 

All-in-one: Tworzenie i podpisywanie dokumentów 
oraz jednorazowa identyfikacja (onboarding) – 
również dla podpisu kwalifikowanego – odbywają się 
w jednym kanale i w jednej aplikacji, w 100% online. 

Podpisy seryjne: Podpisz wiele dokumentów  
w tym samym czasie za pomocą jednego kodu SMS  
i jednego kliknięcia myszką. 

Wielostronne podpisywanie umów i podpisy  
obiegowe:  Dokumenty może podpisać cyfrowo  
kilka osób. Poproś o złożenie podpisu z poziomu  
aplikacji SharePoint– niezależnieod tego, czy są to 
osoby z Twojej firmy, czy osoby z zewnątrz. 

Workflow: Jedna osoba może zainicjować w Share-
Point proces podpisu dla wielu podpisujących.

Wybierz z biblioteki dokumentów SharePoint dokument, który ma zostać podpisany. 

Kliknij na przycisk podpisu, aby dodać dokument do procesu podpisywania. 

Wybierz poziom bezpieczeństwa/rodzaj podpisu (AdES lub QES). 

Opcjonalnie można również użyć funkcji „poproś o podpis” dla wybranego dokumentu. W tym przypadku wprowadza 
się adresy e-mail współpodpisujących i określa wymagany poziom bezpieczeństwa/rodzaj podpisu. 

Osoby zaproszone do złożenia podpisu automatycznie otrzymują wiadomość e-mail z linkiem do podpisywanego  
dokumentu.

Po złożeniu podpisu w bibliotece dokumentów SharePoint automatycznie pojawia się nowy plik, z rozszerzeniem  
„_signed” w nazwie. 

Podpis elektroniczny w aplikacji SharePoint – krok po kroku
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