
SPECFILE – szyfrowanie bez podpisu 





Tylko 300 000  aktywnych certyfikatów i liczba ich maleje!
(koszty czytników kart, certyfikatów, odnowień,  identyfikacja, skomplikowana obsługa)

Jaka jest alternatywa dla 2 000 000 firm spoza sektora publicznego 
i kilku milionów obywateli? 

A przecież bezpieczeństwo korespondencji
to tylko  fragment problemu bezpieczeństwa dokumentów  elektronicznych!



Zagrożenia bezpieczeństwa Twoich dokumentów.

3 momenty

Nieupoważniony 

dostęp do 

komputera

• haker 

• wirus 

• szpieg

Możliwość  fizycznej 

utraty treści  

• uszkodzenie 

komputera (dysku)

• kradzież komputera

Możliwość  udostępnienia treści osobom 

niepowołanym 

• przechwycenie korespondencji 

(np. w trakcie transmisji, wysłanie e-mail,

wysłania pliku na dysk chmury) 

• Nieuczciwość i anonimowość

pośredników przechowujących zbiory  

(np. w  chmurze internetowej)

PRZED W  TRAKCIE PO



SZYFRUJ DOKUMENTY ARCHIWIZUJ DOKUMENTY

Szyfruj dokumenty przed ich archiwizacją –

na SWOIM komputerze! 

(nie cudzym – częsty błąd niewiedzy 

właścicieli dokumentów)

Na zewnętrznych nośnikach 

(na dyskach, urządzeniach typu pendrive 

w chmurze, u pośredników)

Zabezpieczysz ich treść Zabezpieczysz się przed utratą fizyczną

Dwie metody postępowania zabezpieczają Twoje dokumenty:

W obu przypadkach potrzebne jest proste narzędzie do szyfrowania



Specfile – najważniejsze cechy

Specfile to serwis internetowy specfile.pl oraz aplikacja o nazwie specfile, 

którą pobierasz na każdy swój komputer



Właściwości aplikacji Specfile

Szyfrowanie i deszyfrowanie dokumentów kluczami AES i RSA

Możliwość udostępniania  zaszyfrowanych dokumentów innymi 

osobom (współdzielenie)

Możliwość wysyłki zaszyfrowanego dokumentu z poziomu aplikacji

Ewidencja szyfrowania, wysyłki i deszyfrowania dokumentów



1. Szyfrowanie i deszyfrowanie dokumentów  kluczami AES i RSA

Kliknij prawym klawiszem 

myszy i wybierz opcję 

Szyfruj/Deszyfruj



Właściwości szyfrowania 1

• Szyfrowanie/Deszyfracja wymaga znajomości hasła do aplikacji Specfile, 

ustalanego jednorazowo przy pierwszym uruchamianiu  tej aplikacji 

• Zagubienie hasła jest równoznaczne z utratą zbioru (jeśli nie użyto opcji 

współdzielenia dokumentu)

• Ta sama aplikacja może być ściągana wielokrotnie z serwera na różne komputery 

użytkownika, z użyciem tego samego hasła

• Algorytmy RSA i AES są uznawane na świecie za standard w  kryptografii  pod 

względem bezpieczeństwa



2.  Możliwość udostępniania 

zaszyfrowanych dokumentów 

innymi osobom (współdzielenie)

Adresy e-mailowe osób 

współdzielących zbiór dopisuje się 

przed operacją szyfrowania



3. Możliwość wysyłki zaszyfrowanego dokumentu 

z poziomu aplikacji



4.  Ewidencja szyfrowania, wysyłki i deszyfrowania dokumentów.

LP DATA I GODZ UŻYTKOWNIK NAZWA PLIKU KLAUZULA ADRES IP AKCJA POWIĄZANE OSOBY

1 22.05.2016

15:31

Nowak Igor

nowak@ap.pl

Zb1.pdf Jawne 79.186.112.222 Szyfrowanie Kowalski Jan

kowal@wp.pl

Ada Sp. z o.o.

2 22.05.2016

15:32

Nowak Igor

nowak@ap.pl

Zb1.pdf Jawne 79.186.112.222 Wysyłka Kowalski Jan

kowal@wp.pl

Ada Sp. z o.o.

3 22.05.2015

17:03

Kowalski Jan 

kowal@wp.pl

Zb1.pdf Jawne 79.186.112.246 Deszyfrowanie

Administrator firmy ma dostęp do ewidencji obiegu dokumentów szyfrowanych



Wszystkie dane serwera są przechowywane w trybie „zero-knowledge”

Przeznaczenie serwera internetowego specfile.pl

Pobieranie Aplikacji 
Specfile oraz jej 
uaktualnień na 
komputery 
użytkownika Rejestracja danych użytkownika 

oraz informacji o rodzaju konta 
i przynależności do firmy.

Obsługa kluczy szyfrujących i ich 
powiązań z użytkownikami



Rok 2016 nie jest spokojny w Internecie

• Hakerzy ukradli dane ponad 60 milionów użytkowników Dropbox

• 32 miliony haseł skradziono z Twittera

• 117 mln maili i haseł zostało przejęte z LinkedIn

Ma spektakularne 
zasady bezpieczeństwa 
operacyjnego

1) Silna technologia 
szyfrowania do każdej 
aktywności/komunikacji 

2) Silna technologia do 
ochrony plików



Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie 

- pisz do nas:

kontakt@specfile.pl

Dziękuję za poświęcony czas

Katarzyna Abramowicz 

TEL: 501341277

www.specfile.pl


