
Transformacja cyfrowa   
marketing czy realna innowacja
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Procesy cyfrowe
Dużo narzędzi, 
koncepcji, pomysłów

Procesy analogowe
Ułożone, sprawdzone, 
coraz mniej efektywne  

Nowe potrzeby rynku – czas decyzji
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Zmienia się rynek bezpieczeństwa i zaufania 

Użytkownicy oczekują

rozwiązań mobilnych

Zadowolenie klienta 

jest ważniejsze niż kiedykolwiek

Coraz większe wymogi 
bezpieczeństwa

zabezpieczenia kryptograficznej 
(klucze/certyfikaty)

Użytkownicy oczekują

kompleksowych rozwiązań



Przygoda z transformacją cyfrową

Transformacja cyfrowa

Strategia

* Zdefiniowanie strategii
* Helicopter view
* Realna transformacja to
zmiany organizacyjne

Procesy

* Zdefiniowanie procesów 
biznesowych
* Dążenie do optymalizacji 
kosztowej dzięki nowym 
procesom

Narzędzia

* Osadzone w prawie –
kwalifikowane usługi 
zaufania 
* Prosta integracja z 
systemami front i back -
end
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Know Your Customer i usługi zaufania
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Identyfikacja drugiej strony transakcji 
elektronicznej

Zapewnienie autentyczności e-Usługi 

Wygodna, bezpieczna, zgodna z 
prawem e-Transakcja

Transgraniczność tu i teraz



Wzrost efektywności procesów biznesowych

Redukcja kosztów operacyjnych

Zwiększenie przewagi kompetencyjnej

Wzrost biznesu

Usługi zaufania – czy warto?



Proces „depapieryzacji”

Kompletny proces paperless

Sprzęt i 
oprogramowanie

* Tablet Samsung z S-Pen
* System Samsung KNOX
* Mobilni agenci
* ePodpis na tablecie – różne
warianty
* Bazy eID, wideoidentyfikacja

Prawo

* Spełnia wymogi Kodeksu Cywilnego
* Realizuje prawo do bycia 
zapomnianym – RODO
* Realizuje wymogi trwałego nośnika 
* Przenosi ciężar dowodowy na drugą 
stronę

Usługi

* Integracja front-end
* Integracja back-end
* Zdalne kwalifikowane usługi 
zaufania (uzyskanie i używanie)
* Podpis kwalifikowany „w locie” 
na bazie dobrej bazy tożsamości 
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ü Kodeks cywilny
1

ü Rozporządzenie UE 910/2014 w sprawie 
elektronicznej identyfikacji i usług zaufania (eIDAS)
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ü Rozporządzenie UE 2016/679 dot. Przetwarzania
danych osobowych (RODO)
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Transformacja  cyfrowa

Paperless - strona prawna



Paperless strona użytkownika

Podpis biometryczny
Forma dokumentowa

Kwalifikowany znacznik czasu

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
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i przyspieszanie podpisu

czas, nacisk, szybkość

Podpis kwalifikowany
Forma elektroniczna
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(r)ewolucja w e-podpisie

Łatwy w użyciu 
lepsze wrażenie 
klienta

Elastyczność
multiplatformowość 
z uwierzytelnieniem 
mobilnym

Bezpieczeństwo
wyłączna kontrola z 
dwuskładnikowym 
uwierzytelnieniem



11

(r)ewolucji ciąg dalszy… SimplySign API

e-Podpis Podpis Biometryczny



dzięki (r)ewolucji powstają platformy…
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Marketing czy innowacja

Narzędzia 
"darmowe”

certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia x 2 (KUZ i eDowód)

certyfikat podpisu osobistego 

certyfikat potwierdzenia obecności x 2 (KUZ i eDowód)

Podpis osobisty

Podpis zaufany

PUE ZUS

Narzędzia 
komercyjne Podpis kwalifikowany
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•Dziękuję za uwagę

Artur Miękina

Kierownik Zespołu Projektów Kluczowych

artur.miekina@assecods.pl

mailto:artur.miekina@assecods.pl


Zastrzeżenia prawne
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Zawartość prezentacji stanowi przedmiot własności i jest chroniona przepisami prawa. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk,
animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy obowiązujących przepisów w
tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej.
Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek treści zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw
przysługujących Asseco Data Systems S.A. (autorskich praw majątkowych, praw ochronnych do znaków towarowych lub
innych) lub praw przysługujących Asseco Poland S.A. w takim zakresie w jakim Asseco Data Systems S.A. korzysta z treści,
do których prawa przysługują Asseco Poland S.A. na podstawie zawartych umów i porozumień. Treści dostępne w
prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub
wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Data Systems S.A. wyda na to wyraźną
zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie treści niniejszej
prezentacji (w całości lub w części) przez osoby trzecie jest niedozwolone. Asseco Data Systems S.A. zastrzega, że
prezentacja może zawierać treści stanowiące odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i
usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty.

Asseco Data Systems S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże
podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja
przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale.

Nazwa oraz logo Asseco Data Systems S.A. jak i Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie
z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze strony ww. podmiotów.
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