CertiFlow
Reduza custos e agilize processos
utilizando o CertiFlow Certisign, uma
solução de workﬂow integrada à assinatura digital
O CertiFlow possibilita o controle do processo de ponta a ponta.
Os documentos são assegurados pelo Certiﬁcado Digital, que garante
integridade, inviolabilidade e validade jurídica.
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O CertiFlow, solução de workﬂow da Certisign, é uma
plataforma de automatização de ﬂuxo de processos
com Certiﬁcação Digital, em conformidade com a
ICP-Brasil. As tarefas são assinadas digitalmente e
transmitidas de um usuário para o outro de acordo
com as regras predeﬁnidas pelo administrador.
E quando documentos eletrônicos são assinados
digitalmente com Certiﬁcado Digital ICP-Brasil, não há
necessidade
de
impressão,
manuseio
e
armazenamento de documentos. Isso signiﬁca:
agilidade nos processos, redução de custos e
responsabilidade sustentável.
A automatização de ﬂuxo de trabalho somada à
Certiﬁcação Digital garante aos documentos validade
jurídica e integridade.

FUNCIONALIDADES
Cadastro de usuários, grupos e departamentos.
Criação de ﬂuxos com base em etapas em uma
interface gráﬁca amigável.
Edição de ﬂuxogramas.
Assinatura digital de documentos e ações,
atribuindo validade jurídica.
Criação de formulários em HTML.
Envio de notiﬁcação para usuário a cada nova
tarefa.
Administração de acesso por meio de perﬁl do
usuário.
Compatível com os principais navegadores da
internet.
Suporte a assinaturas CMS e CAdES (DOC-ICP 15).
Compatível com serviços SMTP para envio de
notiﬁcações.
Compatível com aplicações externas.

BENEFÍCIOS
VALIDADE JURÍDICA
A assinatura digital tem o mesmo
valor legal que a manuscrita,
garantido pela legislação brasileira.

AGILIDADE
NOS PROCESSOS

REDUÇÃO DE CUSTOS
O CertiFlow elimina gastos
relacionados ao manuseio, impressão,
armazenamento e autenticações de
documentos. E ainda reduz horas de
trabalho, pois a administração de
documentos é facilitada.

SUSTENTABILIDADE
Sem a impressão de papel
e deslocamentos para assinaturas
presenciais e envio do documento, o
meio ambiente é preservado.

O CertiFlow facilita a organização e a
transmissão de documentos, o que,
consequentemente, aumenta a
produtividade da equipe. E ainda
automatiza, padroniza e acelera
processos de aprovação e conclusão
de tarefas. A consulta ao histórico de
operações e compilação de
informações também é facilitada.

CertiFlow
SEGURANÇA

O ambiente é seguro para troca e
armazenamento de informações. O perﬁl
de acesso permite customização e o login
é feito por meio do Certiﬁcado Digital.

SOBRE A CERTISIGN
A Certisign é precursora da Certiﬁcação Digital na América Latina e especialista em soluções
integradas à Certiﬁcação Digital para pequenas, médias e grandes empresas. Entre os
clientes, estão as maiores empresas do Brasil dos segmentos ﬁnanceiro, saúde,
telecomunicação e energia. Conheça nossos cases: www.certisign.com.br/cases

comercial@certisign.com.br
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www.certisign.com.br

