Vaša pr(a)va rešitev za
e-podpisovanje dokumentov.

Vas zanima več?
Na voljo smo vam
W: www.setcce.com
E: sales@setcce.com

Izberite najljubšega

T: +386 1 620 45 05
: SETCCE

Odločite se za paket, ki najbolj ustreza vašim
poslovnim potrebam, da izboljšate svoje poslovanje
ter odnose s strankami in partnerji. Da bo vaša
odločitev lažja, vam ponujamo 30-dnevni brezplačni
preizkus paketa Poslovni.

OSEBNI
10 €

POSLOVNI
15 €

PREMIUM
25 €

96 € obračunano letno

144 € obračunano letno

240 € obračunano letno

na uporabnika
na mesec

na uporabnika
na mesec

na uporabnika
na mesec

PODJETNI
Kontakt

BREZPLAČNA
PREIZKUŠNJA

KMALU

Neomejeno število dokumentov

Avtentikacija
Osnovna (1FA)

(kmalu)

(kmalu)

(kmalu)

Napredna (2FA)
Z lokalnim kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)

Tip podpisa
Click2Sign
Zajem lastnoročnega podpisa (HTML5)

(kmalu)

(kmalu)

Z lokalnim kvalificiranim digitalnim potrdilom
Z oddaljenim kvalificiranim potrdilom

(kmalu)

Zajem lastnoročnega podpisa na Wacom napravi

(kmalu)

Upravljanje s podpisnimi delotoki
Pošiljanje več dokumentov v enem poslu
Pošiljanje dokumenta več podpisnikom
Vzporedno podpisovanje

(kmalu)

(kmalu)

Privzeti podpisni delotok na predlogi dokumenta
Hramba osnutkov posla
Shranjevanje podatkov o podpisnikih
Prilagojena vsebina e-poštnega sporočila
Samodejno obveščanje podpisnika
Ponovno pošiljanje dokumenta v e-podpis
Pregled statusa dokumentov
Zgodovina podpisanih dokumentov

Ostalo
Personalizacija blagovne znamke

1

1

1

Večjezičnost
Podpora za mobilne naprave

Vtičniki
MS Word

Napredne funkcionalnosti
Integracijski vmesniki
Integracija z izbranim informacijskim sistemom
Avtentikacija Single-Sign on (SSO)
ali s prijavnim žetonom
Avtomatsko dodajanje uporabnikov
En podpis na vse dokumente
(WACOM podpisni zaslon)
Princip “4 oči”
Določitev različnih uporabniških skupin
Določitev trajanja veljavnosti dokumenta
med čakanjem na podpis
Dodajanje QR-kode
Video identifikacija
SLA

2

Podpora uporabnikom

2

Prilagojen cenik

2

Podpisovanje s kvalificiranim
elektronskim časovnim žigom naročnika

1

Zakonsko skladen e-arhiv

2

Izbira načina distribucije

2

Vse cene so brez DDV. Naročnina na storitev je možna za 6 ali 12 mesecev.

|

1

Enkratno doplačilo.

|

2

Velja tudi za uporabnike portala.

