PODPIS ELEKTRONICZNY
To proste …
1. Ile kosztuje Podpis Elektroniczny?
Zestaw do Podpisu elektronicznego zawierający Czytnik, Kartę kryptograficzną oraz Oprogramowanie
możesz zakupić już za 238,- zł + VAT. Patrz cennik na drugiej stronie …
2. Czy muszę posiadać jakieś specjalne dokumenty lub upoważnienia z firmy?
Nie. Do wygenerowania uniwersalnego Podpisu elektronicznego wystarczy Twój dowód osobisty.
3. Co muszę zrobić aby zacząć używać Podpis Elektroniczny?
Najpierw zakup wybrany Zestaw do Podpisu elektronicznego. Następnie aktywuj otrzymaną w
zestawie Kartę Kryptograficzną oraz wykonaj tzw. Potwierdzenie Tożsamości.
4. Jak wykonać Aktywację karty kryptograficznej?
Aktywować kartę możesz wykonać samodzielnie na stronie www.certum.pl lub w korzystając z
pomocy naszego konsultanta który wykona ją w naszym Punkcie Obsługi, lub odwiedzi Cię w
siedzibie Twojej firmy.
5. Na czym polega Potwierdzenie Tożsamości?
Jest to usługa w której następuje weryfikacja osoby mającej posługiwać się Podpisem
elektronicznym. Wykona ją konsultant w naszym Punkcie Obsługi, lub w siedzibie Twojej firmy.
Tożsamość możesz również potwierdzić u Notariusza.
6. Kiedy mogę zacząć posługiwać się Podpisem elektronicznym?
Standardowo wszystkie usługi wykonujemy w trybie ekspresowym – co oznacza że Podpis
Elektroniczny zacznie działać tego samego lub najpóźniej kolejnego dnia roboczego.
7. Czy muszę wykonać jakieś czynności na swoim komputerze?
Tak. Należy zainstalować dołączone do Zestawu programy oraz sterownik do Czytnika kart, a
następnie, po otrzymaniu mailem informacji o tym że możesz już korzystać z wydanego dla Ciebie
Podpisu elektronicznego wykonać jego instalację na Karcie Kryptograficznej. Jeśli nie czujesz się na
siłach wykonać te czynności samodzielnie – poproś naszego konsultanta.
8. Czy muszę konfigurować swoje oprogramowanie w firmie?
To zależy od oprogramowania. Np. Płatnik – wymaga konfiguracji. Możemy ją oczywiście dla Ciebie
wykonać. Ale już np. oferowane przez nas systemy handlowo-magazynowe lub księgowe InsERT nie
wymagają żadnych dodatkowych czynności… Jeśli natomiast używasz oprogramowania innego
producenta to skontaktuj się z jego wsparciem technicznym.
9. Czy np. za 2-lata muszę ponownie zakupić nowy Podpis elektroniczny?
Nie. Wystarczy że zamówisz tzw. Odnowienie. Koszt Odnowienia jest znacznie niższy niż zakup
nowego Podpisu elektronicznego. Przypomnimy Ci o tym mailem lub sms-em.
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CENNIK
Produkty i usługi dostępne w Punkcie Obsługi Radom, ul. Rwańska 14
Zestawy CERTUM do nowego Podpisu elektronicznego
Certum bez czytnika na 1 rok (sama karta)
Certum bez czytnika na 2 lata (sama karta)
Certum Standard na 1 rok (duży czytnik, duża karta)
Certum Standard na 2 lata (duży czytnik, duża karta)
Certum Mini na 1 rok (czytnik PenDrive)
Certum Mini na 2 lata (czytnik PenDrive)
Certum Mini na 2 lata (czytnik PenDrive, etui)
Certum SimplySign na 1 rok (mobilny, np. dla użytkowników iOS, Mac OS)
Certum SimplySign na 2 lata (mobilny, np. dla użytkowników iOS, Mac OS)
Odnowienie Podpisu elektronicznego CERTUM
Odnowienie na 1 rok
Odnowienie na 2 lata
Usługi
Aktywacja Odnowienia
Aktywacja nowego Zestawu (podpis uniwersalny, Ekspres)
Aktywacja nowego Zestawu (podpis rozszerzony, Ekspres)
Potwierdzenie tożsamości
Instalacja nowego lub odnowionego Podpisu na karcie kryptograficznej
Instalacja oprogramowania CERTUM na komputerze Klienta
Konfiguracja programu PŁATNIK do współpracy z podpisem elektronicznym

Cena netto

Cena brutto

198,37 zł
238,21 zł
238,21 zł
278,86 zł
248,78 zł
288,62 zł
300,00 zł
298,37 zł
388,62 zł

244,00 zł
293,00 zł
293,00 zł
343,00 zł
306,00 zł
355,00 zł
369,00 zł
367,00 zł
478,00 zł

117,89 zł
159,35 zł

145,00 zł
196,00 zł

30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

36,90 zł
61,50 zł
86,10 zł
24,60 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł

99,00 zł
149,00 zł
179,00 zł
199,00 zł

121,77 zł
183,27 zł
220,17 zł
244,77 zł

MOBILNY PUNKT OBSŁUGI
Usługi wykonywane w siedzibie Klienta
Promocja! Dojazd do Klienta w granicach Radomia – GRATIS !!!
Dojazd poza granicami Radomia 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) za każdy km
Potwierdzenie tożsamości w siedzibie Klienta
Pakiet Standard (Aktywacja + Potwierdzenie tożsamości)
Pakiet Premium (Aktywacja + Potwierdzenie tożsamości + Instalacja)
Pakiet VIP (Aktywacja + Potwierdzenie tożsamości + Instalacja + Płatnik)
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