
CHCETE, ABY VAŠI KLIENTI VIDĚLI NA PRVNÍ POHLED, KDO DOKU-
MENT ELEKTRONICKY PODEPSAL? 

POŘIĎTE SI MODUL ICZ E-SPIS® VIZUALIZOVANÝ PODPIS!

Svět elektronického úřadování přináší určitě nespočet výhod, avšak někdy tyto technologie s sebou nesou 
i snížení uživatelského komfortu. Elektronické autentizační prvky, jako jsou kvalifikovaný elektronický podpis, 
kvalifikované elektronické časové razítko a kvalifikovaná elektronická pečeť, nejsou na elektronickém 
dokumentu na první uživatelský pohled identifikovatelné tak, jako je tomu u vlastnoručního podpisu listinných 
dokumentů. Elektronický podpis jsou vlastně jen data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným 
datům nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání. Proto v rámci systému 
ICZ e-spis® vznikl modul Vizualizovaný podpis, který podpisová data ztvární a umístí je přímo na dokument.

Tento modul umožňuje uživateli, při podepisování dokumentu prostřednictvím aplikace ICZ e-spis®, přidat 
přímo na dokument vrstvu s vizualizací informací o elektronickém certifikátu, kterým byl dokument podepsán

Modul vizualizovaný podpis
ICZ e-spis®

ICZ e-spis®

Požádejte si o aktivaci modulu Vizualizovaný podpis v testovacím prostředí Váší organizace 

a vyzkoušejte si všechny jeho funkce a vlastnosti.
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Obchodní kontakt

ICZ a.s. Na hřebenech II, 1718/10

Tel:  +420 222 271 111

Fax:  +420 222 271 112 

E-mail: marketing@i.cz
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[ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ICZ ]

Podepisující  osoba má v rámci funkce „Podepsat“ zpřístupněny další možnosti,  vztahující se právě k vizualizaci 
a především k umístění vizualizovaného podpisu. Pro umístění vizualizace lze kombinovat několik možností 
pro výběr stránky (první, poslední nebo jiná – zadání 
konkrétního čísla stránky) a určení základního bodu 
na stránce (předdefinované varianty – levý a pravý, 
horní a spodní roh, zápis pozice v souřadnicovém 
systému). Novinkou roku 2020 je pak umísťování 
vizualizace prostřednictvím náhledu na dokument. 
Podpis je pak umístěn na stránku a místo, které 
podepisující označí tažením myši přímo na náhledu.


