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we want to do just things which are needed, we want to do them right for the first time, 

we want to do them better than the others and spend fewer resources
                                                                                          

Výnimočná aplikácia Výnimočná aplikácia 
biometrického podpisubiometrického podpisu

  



 

Komfortný - biometrický podpis

Komfortný pre klienta

 je stále k dispozícii 

 nevyžaduje PIN, heslo ...

 jedinečný pre každého človeka

 je zadarmo 

Elcom design



 

Bezpečný - biometrický podpis

Bezpečný

 je nesfalšovateľný
    (x, y, tlak, rýchlosť, akcelerácia )

 umožňuje
• jednoznačnú
• rýchlu 
• a objektívnu verifikáciu podpisu

• online
• offline (forézne účely)

Elcom design



 

Moderný elektronický dokument 

Skutočný nástupca papierovej dokumentácie – editácia dokumentu

 dokument (napr.zmluva) klient
• vidí v elektronickej podobe
• zoomuje (zabudnuté okuliare)
• edituje 

• vyberá si svoje parametre
• prstom alebo perom
• diskrétne  

 pracuje na jednom zariadení

 menej stresu

 viac času na rozhodnutie

Elcom design



 

Bezpečný elektronický dokument

Skutočný nástupca papierovej dokumentácie – podpisovanie dokumentu

 klient pri podpisovaní
• vidí svoj podpis 
• podpisuje sa na miesto 

vyhradené pre podpis
• vidí, kde bol podpis vložený

 dokument je ďalej „zamknutý“

 klient dostáva
• papierový dokument
• alebo pdf do emailu  

Elcom design



Moderné a efektívne riešenie 

Výhody pre inštitúciu

 úplná elektronizácia klientskeho 
    prípadu (e-document management)

• úspora prevádzkových nákladov 
• papier, tonery
• archivácia (online), preprava
• interné procesy 

• rýchle a jednoduché 
spätné dohľadanie dokumentov 

• online prístup 

 legislatíva – „zelená“ v prvej krajine EÚ

 technológie sú zo Slovenska

 nízke priestorové nároky (all-in-one)

 vyšší komfort pre klienta 

Elcom design



 

Moderné klientske pracovisko 

Elcom design

Biometric e-signature



 

Moderné samoobslužné miesto

Elcom design

Biometric e-signature



 

Moderné poisťovníctvo

Elcom design

Biometric e-signature



 

Moderná ambulancia

Elcom design

Biometric e-signature
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Ďakujem za pozornosť !

Ing.Anton Artim
 email: anton.artim@elcom.eu

tel: 051 7464 105

ELCOM, spol. s r.o.
Jesenná 26

080 01 Prešov
Slovakia

elcom@elcom.eu 
http://www.elcom.eu

GPS N 48,96816°, E 21,25785°
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