
de instruire, cereri 
de concediu, decon-
turi, regulamente 
interne etc.

Digitalizarea proceselor de HR: 
semnarea electronică la distanţă, cu 
valoare legală, a contractelor şi a 
actelor adiţionale cu angajaţii sau 
colaboratorii – contracte de muncă, 
contracte de leasing de personal, fişe 

Emiterea electronică a documentelor 
unidirecţionale cu aplicarea semnăturii 
calificate: facturi, notificări, rapoarte de 
activitate etc.

Semnarea la distanţă a documentelor: 
contracte (HR, Prestări servicii, etc), 
acte adiţionale, comenzi încheiate cu 
terţii (clienţi, parteneri, colaboratori, 
furnizori).

PENTRU CE?

PENTRU CINE?
Companii producatoare şi dezvoltatoare 
de software

Companii de outsourcing servicii IT

Companii de consultanţă în IT&C

Distribuitori software şi reselleri

CE?
CERTIFICATE CALIFICATE
de semnătură electronică la distanţă 

PLATFORME ONLINE
de semnătură electronică la distanţă 

SEMNAREA AUTOMATĂ
a unui volum mare de documente

ARHIVARE
electronică, fizica şi retrodigitalizare

Relaţii de business 
100% digitale pentru 

companiile din 
industria IT&C



DE CE?

Soluţiile certSIGN pentru companiile din industria IT&C, 
în vederea digitalizării relaţiilor de business, presupun:

VALOARE 
LEGALĂ

Semnătura electronică calificată la 
distanţă este echivalentă din punct de 
vedere juridic cu semnătura olografă.  

DOCUMENTE
100% DIGITALE

Utilizarea semnăturii electronice atât în procesele interne, cât şi în 
procese externe ce ţin de relaţia cu terţii (clienţi, parteneri, colabora-
tori, subcontractori).

PROCESE DE HR 
100% DIGITALE

Semnarea electronică la distanţă a documentelor cu angajaţii, prin 
intermediul oricăror platforme dedicate existente în companie.

RAPIDITATE ŞI 
MOBILITATE

Fluxuri de documente 100% digitale încheiate la distanţă, cu 
semnătură în cloud de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv.

SOLUŢII
OPEN API

Soluţiile certSIGN se pot integra cu aplicaţii de Contract Manage-
ment, Document Management, HCM/HR sau alte aplicaţii interne.

FLEXIBILITATE 
CRESCUTĂ

Certificate digitale emise în funcţie de nivelul de încredere dorit şi 
de durata acestora. 

Află mai multe pe 
www.certsign.ro/itc
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