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E-podpisovanje kot storitev
Družba SETCCE je po uspešni uvedbi rešitve SETCCE ePero® na domačem in tujem
trgu kot prva v Sloveniji razvila in ponudila zakonsko skladno storitev za lastnoročno
elektronsko podpisovanje dokumentov v oblaku
Storitev SETCCE
ePero®START omogoča
uporabnikom takojšen
in cenovno ugoden
prehod na lastnoročno
elektronsko podpisovanje
vseh oblik poslovnih
dokumentov. Med
prvimi velikimi strankami
storitve ePero®START
je mobilni operater
Tušmobil, ki to rešitev
uporablja na več kot 100
podpisnih mestih.
V družbi SETCCE so storitvi SETCCE ePero®START
poleg podpisovanja dokumentov dodali še zakonsko
skladno shranjevanje vse
elektronsko podpisane dokumentacije ter tako omogočili
takojšnjo uvedbo brezpapirnega poslovanja za podjetja in
organizacije različnih panog
in poljubnih velikosti. Storitev je stroškovno primerna
tako za poslovna okolja z
enim podpisnim mestom in
hkrati za večje poslovne sisteme z nekaj 100 uporabniki.

Brez vlaganj v dodatno
programsko ali strojno
opremo
Uvedba storitve SETCCE

ePero®START v poslovno
okolje namreč ne zahteva
naložb v dodatno programsko
ali strojno opremo. Uporabnikom omogoča, da na podlagi
lastnoročnega elektronskega
podpisovanja in elektronske
hrambe takoj začnejo optimizirati poslovne procese v
podjetju. Ponudnik storitve
SETCCE ePero®START zagotavlja vsa potrebna tehnološka sredstva in organizacijske
ukrepe za celovitost in avtentičnost elektronsko podpisanih dokumentov ter pravno
veljavnost elektronskih podpisov. Postopek podpisovanja
se izvede ob strogih varnostnih ukrepih in s pomočjo
najsodobnejše (varnostne)
informacijske tehnologije,
medtem ko so vsi podpisani
dokumenti varno shranjeni v
elektronski hrambi, akreditirani pri Arhivu Republike
Slovenije.
Uporabniki storitve
SETCCE ePero®START tako kot podpisni medij uporabljajo podpisno tablico ali
tablični računalnik, kar je
vključeno v mesečno naročnino storitve, prav tako pa ponudnik skrbi za vzdrževanje
teh naprav. Uporabniki lahko

cesov, povezanih s papirnimi dokumenti. Tušmobilove
stranke lahko tako na podpisnih mestih s pomočjo storitve SETCCE ePero®START
elektronsko podpišejo kar 30
različnih dokumentov (pogodbe in aneksi). Storitev
e-podpisovanja brezhibno
deluje že tri mesece, v Tušmobilu pa so uporabnikom
ponudili tudi možnost prejema vse dokumentacije v elektronski obliki po e-pošti. Za
ta ekološki način poslovanja,
ki se sklada s Tušmobilovim
siceršnjim odgovornim odnosom do okolja in ki ga najbolje
izraža do okolja izjemno prijazno mobilno omrežje, se je v
omenjenem obdobju odločilo
kar 85 odstotkov vseh strank,
ki so bile navdušene nad hitrejšim opravljanjem storitev
v poslovalnicah.
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V prvem četrtletju delovanja storitve SETCCE ePero®START z
njo v Tušmobilu niso imeli nobene negativne izkušnje.
dokumente podpisujejo v poljubnem poslovnem okolju ali
na terenu. Storitev tako ne
spreminja načina uporabe in
ne vnaša sprememb v navade
uporabnikov pri podpisovanju poljubnih dokumentov.

E-podpisi za zadovoljstvo
uporabnikov in večjo
učinkovitost
Medtem ko so rešitve za
e-podpisovanje med prvimi
začeli uporabljati prav domači mobilni operaterji in
zavarovalnice, ki so rešitev
SETCCE ePero® namestili
v svoja poslovna okolja, so
pri družbi Tušmobil ubrali

drugačno pot. Odločili so se
za poslovni model najema
storitve iz oblaka, saj jim
je storitev SETCCE ePero®START omogočila hitrejšo
implementacijo in jim danes
ponuja večjo prilagodljivost.
Družba SETCCE je storitvi
e-podpisovanja in e-hrambe
iz oblaka v vsega štirih tednih implementirala na sto
podpisnih mestih – tako v
družbi Tušmobil kot pri njenih pogodbenih partnerjih.
Za omenjeno storitev so se
v Tušmobilu odločili zaradi
zagotavljanja kar največjega
zadovoljstva uporabnikov in
optimizacije poslovnih pro-

Preprosto boljša izkušnja
»Uporabnikom smo želeli ponuditi preprosto boljšo
izkušnjo in prepričan sem,
da nam je v celoti uspelo.
Predvsem smo poenostavili podpisovanje, saj se z
e-podpisom stranka podpiše le enkrat, medtem ko so
papirne pogodbe in njihove

kopije zahtevale precej več
ročnih podpisov. V prvem
četrtletju delovanja storitve
SETCCE ePero®START niti
mi niti naše stranke nismo
imeli nobene negativne izkušnje,« je uspešno uvedbo
e-podpisovanja komentiral
Tomaž Kampuš, direktor
prodaje v družbi Tušmobil.
Letos bodo v Tušmobilu
v mrežo storitve dodali še
okoli 20 novih podpisnih
mest, predvsem zaradi širitve prodajne mreže in
uvajanja inovativnih oblik
prodaje. Elektronsko podpisovanje in poslovanje sta
poskrbeli tudi za nižje stroške
v primerjavi s tiskanjem in
podpisovanjem pogodb, to
pa podpira tudi Tušmobilovo zavezo za zmanjševanje
okoljskih vplivov. Ko pa v
»elektronski« enačbi upoštevamo še hrambo, skeniranje
ter preverjanje dokumentacije in stroške morebitnega
pošiljanja pogodb po pošti,
se prihranki še povečajo. Ti
prihranki pa pomenijo, da
lahko pri Tušmobilu vso to
stroškovno učinkovitost prenesejo na uporabnike in jim
še naprej ponujajo največ za
njihov denar.

Storitev ePero®START odlikujejo:

Storitev za brezpapirno poslovanje z elektronskimi
dokumenti in elektronskimi podpisi.

Ukinite papir in znižajte stroške poslovanja
z elektronskim podpisovanjem.
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Elektronsko podpisovanje danes prinaša izjemne
prihranke podjetjem in organizacijam, zato rešitve
ePero® uporablja že več kot 2.500 uporabnikov.
Preverite še sami zakaj.
Za več informacij in naročanje na storitev ePero®START
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