
Stosowanie odręcznego podpisu stanowi szeroko rozpowszechnioną i akcep- 
towalną formę autoryzacji transakcji biznesowych. 

Setki a nawet tysiące segregatorów, dziesiątki tysięcy stron zadrukowanych kartek, które firmy muszą archiwizować. Koszty, koszty, 
koszty. Można wymieniać bez końca. A może czas wejść w prawdziwą nowoczesność? Pokazać ją klientom i partnerom 
biznesowym. Podpis biometryczny SIGNATURIX Monolit IT.

Zastosowanie podpisu biometrycznego SIGNATURIX Monolit IT to korzyści biznesowe, wizerunkowe i ochrona środowiska.

Innowacyjna technologia

SIGSIGNATURIX to unikalne, autorskie rozwiązanie opracowane przez 
zespół inżynierów, programistów, UX deweloperów, prawników gdyńskiej 
firmy Monolit IT. Podpis odręczny klienta składany na dokumencie za 
pośrednictwem dedykowanego tabletu umożliwia jego wierne 
odwzorowanie w formie elektronicznej z dokumentem w systemie. Tablet 
rejestruje dynamiczne i statyczne parametry podpisu odręcznego osób 
podpisujących. Każdy podpis zawiera dane biometryczne osoby 
podpisującej.podpisującej. SIGNATURIX  zapisuje między innymi takie informacje jak 
prędkość podpisu czy nacisk. Dzięki temu nierozerwalnie wiąże podpis 
biometryczny z dokumentem elektronicznym. Wprowadzenie go w firmie 
eliminuje z całego procesu potencjalne błędy, jakie może spowodować 
czynnik ludzki poprzez niedopełnienie formalności (np. brak parafki na 
jednej ze stron umowy). Proces sterowany centralnie ułatwia 
wprowadzanie szybkich zmian w samym procesie czy dokumentacji.

Bezpieczeństwo

PPodpis zrealizowany za pośrednictwem systemu SIGNATURIX  zawiera certyfikowany znacznik czasu (momentu złożenia 
podpisu). Dane biometryczne podpisu unikalne dla każdego człowieka przechowywane są w dokumencie w postaci 
zaszyfrowanej, lecz możliwej do odczytania w przypadku konieczności analizy autentyczności złożonego podpisu. 
Wykorzystanie danych biometrycznych zbieranych z podpisu odręcznego oraz mechanizmy szyfrowania użyte w samym 
oprogramowaniu zwiększają wielokrotnie poziom bezpieczeństwa podpisywania dokumentów w porównaniu z tradycyjnym, 
papierowym procesem. 

Rewolucja dla klientów. Rewolucja dla biznesu.
Podpis biometryczny SIGNATURIX Monolit IT.



Oszczędność 

CzyCzy kiedykolwiek przeprowadzono w firmie analizę jakie koszty ponoszone są na: zakup papieru, toner do drukarek, urządzenia 
drukujące i ich serwis, przechowywanie dokumentów oraz archiwizację w magazynach zewnętrznych? Czy policzono jakie koszty 
generują pracownicy na „obsługę papieru” tj. skanowanie czy jego przetwarzanie. Rocznie są to olbrzymie kwoty! Stosując 
innowacyjne rozwiązanie SIGNATURIX wszystkie te koszty znikają z tabel księgowych. Podpisywanie wszystkich dokumentów 
pojawiających się w relacjach klient – firma na papierze jest zbędne. Dokumenty mogą w sposób bezpieczny być  podpisywane 
elektronicznie. Brzmi zachęcająco, prawda?

Szybkość obsługi

Czy wiesz, ile średnio czasu zajmuje w BOK obsługa klienta? 
Ile czasu się marnuje na generowanie i druk papierowych wersji 
dokumentów, ich sprawdzanie, liczenie stron, zszywanie? Klienci 
nie mają czasu i ochoty czekać. Dla nich każde 5 minut czekania 
w kolejce jest wielką niedogodnością. 
DziękiDzięki podpisowi biometrycznemu SIGNATURIX proces obsługi 
klienta w sposób zauważalny skróci się, a wzrośnie wskaźnik 
zadowolenia klientów. Czy można marzyć o czymś więcej?

Nowoczesny wizerunek

Wszyscy chcą być innowacyjni, ale niewiele firm może pochwalić się stosowaniem tak naprawdę nowoczesnych, innowacyjnych 
rozwiązań w swojej codziennej pracy. Podpis biometryczny SIGNATURIX to najwyższy poziom innowacyjności przyjaznej 
użytkownikom, ułatwiający im prowadzenie biznesu i budującego dobre relacje z klientami (poprzez skrócenie czasu obsługi w BOK 
czy mobile stanowiska pracy). 

O tym media będą mówić

Media kochają nowe technologie. Wdrażając SIGNATURIX  dostajesz do ręki potężne narzędzie działań Public Relations, które 
można przekuć na setki publikacji i milionowe AVE. To argumenty obok których żaden doświadczony marketer nie przejdzie 
obojętnie! 

Partner biznesowy Monolit IT 
www.monolit-it.pl

tel. +48 607 77 00 91
biuro@torelltechnology.pl
www.torelltechnology.pl

Ochrona środowiska

Firma odpowiedzialna społecznie dba o środowisko naturalne. To nasz wspólny obowiązek. Zastosowanie podpisu 
elektronicznego SIGNATURIX w sposób zauważalny zmniejsza negatywne oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko. Nie 
tylko mówimy o ekologii. To właśnie firmy wdrażające podpis biometryczny SIGNATURIX są kreatorami  najnowszych standardów 
eko w biznesie. 


