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Jak to się wszystko zaczęło

Aplikacja szyfrująca 
desktopowa (metoda RSA 
czyli użycie klucza 
publicznego do 
szyfrowania i prywatnego 
do odszyfrowania).

Nasze wątpliwości: 
użytkownicy nie chcą lub 
nie mogą ściągać aplikacji.

Rozwiązanie: 
szyfrowanie/deszyfrowanie 
przez przeglądarkę.

Nasze wątpliwości:
szyfrowanie na serwerze 
= przekazanie pliku 
w postaci jawnej na serwer. 
(nawet gdy przez https)
Co z poufnością treści?

Aplikacja WEB-owa Specfile
szyfrująca i deszyfrująca 
przy pomocy kodu 
przesyłanego na 
przeglądarkę (serwer jest 
używany tylko do 
pobierania kluczy na 
przeglądarkę, nie do 
szyfrowania plików!).



MsCrypto

Poddaliśmy nasze rozwiązanie ocenie WATu. 

Otrzymaliśmy sugestię użycia własnych bibliotek szyfrujących jako pewniejszych od tych zewnętrznych (tu: Microsoftu). 

Wszyscy obawiają się jakiś ukrytych „back doors” w obcym oprogramowaniu szyfrującym.



MsCrypto

Tak powstało nasze własne oprogramowanie 

szyfrujące już nie metodą RSA ale metodą krzywych 

eliptycznych (ECC), o sile kryptograficznej 256 bitów. 

Specjaliści oceniają, że ta metoda szyfrowania jest 

szybsza i ponad 1000 razy silniejsza.

W maju br. nasze biblioteki szyfrujące metodą 
ECC uzyskały certyfikat Instytutu Łączności 
z Warszawy (jako pierwsi i jedyni w Polsce)!

Spełniamy międzynarodowa normę EN ISO/IEC 
19790. która określa wymagania bezpieczeństwa 
dla modułu kryptograficznego wykorzystywanego 
w systemie bezpieczeństwa chroniącym poufne 
informacje 
w systemach komputerowych 
i telekomunikacyjnych.



Jak to działa



NADAWCA

Wysyła

Jak to działa

Ściąga aplikację

Określa pliki do wysłania oraz adresatów

Otrzymuje maila, klika w link i zostaje przeniesiony na 
stronę WebClienta. Tam automatycznie odszyfrowuje 
pliki po wpisaniu swojego hasła.

ODBIORCA



Jak to działa

janina.kowalska@specfile.pl

jan.nowak@specfile.pl

Katarzyna Abramowicz (katarzyna.abramowicz@specfile.pl)

Proszę o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami.

Nadawca
Odbiorca
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Proces deszyfrowania oraz 

wstępnego zobrazowania 

zawartości plików.

Jak to działa



Tworzone są dla niego klucze tymczasowe, 

Dlatego nie musi być zarejestrowany!

Skąd odbiorca 

ma hasło

(jeśli nie był 

rejestrowany)?

Jak to działa



Jak to działa

• Strona (WebClient) wysyła do 
serwera informację o 
odszyfrowaniu pliku.

1

• Serwer tworzy i wysyła maila do nadawcy 
z potwierdzeniem odszyfrowania pliku.

2

• Serwer tworzy i wysyła maila do 
nadawcy z Raportem z wysyłki, 
po okresie oczekiwania 
(ustalonej ilości dni).

3

Potwierdzenie 

odbioru



e-Doręczenia

SzyfrujPoczte.pl działa jak szyfrowana poczta 
polecona z tym, że zapewnia silne 
szyfrowanie zawartości, tak niezbędne w 
wielu przypadkach działalności.

e-Doręczenia:
• elektroniczne
• hybrydowe

poufność zagwarantowana? 
tajemnicą pocztową



pieczęć firmy i znakowanie czasem

integralność, poufność i bezpieczeństwo 

potwierdzenie nadania i odbioru 

deszyfracja korespondencji na przeglądarce



+



Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu

Katarzyna Abramowicz
T: 501 341 277
E: katarzyna.abramowicz@specfile.pl


