CertiSigner
Integre a Certiﬁcação Digital em suas aplicações
O CertiSigner é uma plataforma de alto nível que utiliza padrões mundiais
e atende aos requisitos da ICP-Brasil para a implementação de assinatura
digital, autenticação e Carimbo do Tempo. De modo fácil e ágil.
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O
CertiSigner
é
um
framework
de
desenvolvimento que permite integrar a
Certiﬁcação Digital em suas aplicações. Pode ser
integrado a sistemas novos e já existentes, como
workﬂow (ﬂuxo de trabalho), gerenciador de
documentos (GED), emissor de Nota Fiscal
Eletrônica, entre outros.
Prático, o CertiSigner disponibiliza
simples, facilitando a implementação.
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BENEFÍCIOS
Permite a integração e implementação em
aplicações novas e já existentes.
Otimiza o tempo de desenvolvimento de
aplicações.
Compatível com as duas maiores plataformas de
desenvolvimento: Java e .NET.
Compatível com padrões nacionais e internacionais
de assinatura.
Possibilita o uso de hardwares criptográﬁcos de
forma integrada e simples.
Compatível com o desenvolvimento em aplicações
no servidor, desktop e interface web.
Disponível na versão trial com todas
as funcionalidades habilitadas.

FUNCIONALIDADES
Assinatura e veriﬁcação de documentos eletrônicos
nos padrões CMS, XMLDSig, CAdES, XAdES e
DOC-ICP-15.
Co-assinaturas.
Integrável ao Carimbo do tempo.
Utiliza diferentes repositórios criptográﬁcos
(Microsoft CAPI, PKCS#11, JKS).
Permite assinatura de texto (String), arquivos local
e no servidor.
Possui métodos de autenticação com
desaﬁo-resposta.
Valida Certiﬁcados Digitais com LCR ou OCSP.
Oferece cache de LCR para otimização de
performance.

Módulo Mobile: primeiro app para assinatura digital do Brasil
Ao adquirir a licença do CertiSigner, há a opção de
adicionar o módulo mobile no pacote. Trata-se do
primeiro aplicativo para plataformas móveis
destinado à assinatura digital de documentos
eletrônicos por meio de Certiﬁcados Digitais
ICP-Brasil.
De fácil navegação, o CertiSigner Mobile não exige
conhecimento especíﬁco para o uso. O usuário
assina o documento e pode enviar imediatamente

ao solicitante ou ainda armazenar na pasta de
arquivos temporários do aplicativo.
O CertiSigner Mobile é compatível com o sistema
iOS. Do aeroporto, do táxi, seja onde for. O
usuário recebe o documento por e-mail, acessa o
aplicativo e rapidamente pode assiná-lo com
segurança e mobilidade.
EM BREVE

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

11 3546-3702
www.certisign.com.br

