PLATFORMA PRE DORUČOVANIE
A PODPISOVANIE
ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV

ČO JE AXEPTO?
Axepto je otvorená služba, ktorá vytvára a riadi digitálny obeh
dokumentov medzi kuriérskou spoločnosťou a jej zadávateľmi
(B2C spoločnosti). Platforma zabezpečuje doručovanie, verifikáciu
i ďalšie nevyhnutné úkony prostredníctvom tabletov.
Axepto umožňuje podpisovanie právne záväzných elektronických dokumentov vo formáte PDF vlastnoručným podpisom na mieste doručenia
s využitím ďalších verifikačných prvkov ako sú zosnímanie biometrických

charakteristík podpisu, snímky osoby či identifikačných dokladov,
formuláre, checkboxy a pod., čím odstraňuje potrebu papiera
pri uzatváraní dohôd.
Axepto nevyžaduje na prevádzku stálu konektivitu na backend server,
čo umožňuje nasadenie off-line riešenia, využiteľného hlavne
pre prevádzku „v teréne“. Aplikácia poskytuje výrazne väčšie zabezpečenie podpísaných dokumentov než tradičné papierové dokumenty.

AKO TO FUNGUJE?

1

Koncový zákazník (KZ) zadá
objednávku cez web alebo
prostredníctvom call centra.
Generujú sa PDF dokumenty,
heslo a metadáta pre doručenie.

4

Po overení identity a zadaní hesla
KZ sa prejav vôle/potvrdenie
zmluvného vzťahu zosníma
pomocou biometrického
podpisu na tablete.

2

Dáta sú odoslané do Axepto
platformy, ktorá skontroluje obsah,
priloží Procesného sprievodcu
a vytvorí Virtuálny balíček
dokumentov na doručenie.

3

Aplikácia na tablete stiahne iba
balíčky, ktoré sú relevantné pre
konkrétneho doručovateľa podľa
prihlasovacích údajov alebo rajónu. Nasleduje fyzické doručenie.

5

Na základe preddefinovaného
Procesného sprievodcu sa môže
k balíčku priložiť napríklad sken
OP, fotografia koncového
zákazníka a pod.

6

Po naplnení všetkých úkonov sa
pri konektivite vyplnené
a podpísané dokumenty v balíčku
odosielajú na systémy zadávateľa
a ten posiela email KZ.

VÝHODY RIEŠENIA

§

PAPIER SKONČIL

NIŽŠIE NÁKLADY

ZODPOVEDÁ LEGISLATÍVE

SPRIEVODCA KURIÉRA

Digitalizáciou celého procesu
odpadá tlač, spätné doručovanie,
skenovanie. Zjednoduší
sa vyťažovanie dát a archivovanie
dokumentov.

Kuriérskym spoločnostiam
odpadajú náklady spojené
s budovaním a správou infraštruktúry vďaka transakčnému modelu
spoplatnenia našej platformy.

Biometrický podpis v spojení
s overením identifikačných údajov
vytvára dostatočnú právnu istotu
pri uzavretí zmlúv k finančným
či iným produktom a službám.

V online aj offline móde naviguje
kuriéra aplikácia, ktorá zabezpečí
vykonanie všetkých povinných
krokov s minimálnym nárokom
na zaškolenie.

JE TO BEZPEČNÉ?
1.
2.
3.
4.

Asymetricky zašifrovaný obsah a metadáta dokumentu zaručujú, že v procese
nedôjde k výmene dokumentu za iný.
Biometrické charakteristiky vlastnoručného podpisu ( ako napríklad ťah,
sklon, zrýchlenie, smer a pod.) sú chránené privátnym kľúčom,
ktorý je off line uložený v šifrovanej podobe.
Dátová komunikácia je kryptovaná a zabezpečená autentizáciou
(HTTPS protokol).
Operačný systém a úložisko tabletu sú kvôli maximalizácii bezpečnosti
taktiež zašifrované a chránené heslom.

Detailný popis bezpečnostných prvkov vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí.

KOFAX
TECHNOLÓGIA
Axepto aplikácia je postavená na technológii
spoločnosti KOFAX, ktorá je jedným zo svetových
lídrov v oblasti riešení digitálneho vlastnoručného
podpisovania a overovania podpisu.
Je využívaná poprednými nadnárodnými
spoločnosťami, z ktorých mnohé pôsobia
aj na území Slovenskej republiky.

KTO SÚ NAŠI ZAKAZNÍCI?
Veľké B2C spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje produkty a služby prostredníctvom internetu/telefónu (telekomunikační operátori, banky, utility)
a požadujú bezpapierové doručovanie zmluvných dokumentov na miesto určenia, vrátane vlastnoručného podpisu určenej osoby.
Doručovateľské spoločnosti (kuriéri), ktoré vykonávajú pre vyššie spomenuté subjekty samotný úkon doručenia a zberu vlastnoručného podpisu.
Doručovanie prebieha na základe stanoveného denného driving listu v nevyhnutne určenom čase.

LEGISLATÍVA
Axepto platforma ako riešenie je obyčajným elektronickým podpisom
podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a zároveň
obyčajným ako aj zdokonaleným elektronickým podpisom podľa
smernice č.1999/93 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy.

Riešenie bude v sebe aplikovať aj NARIADENIE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu EU.

O SPOLOČNOSTI AXEPTO
Spoločnosť Axepto s.r.o. si dala za cieľ zefektívniť proces doručovania
zákazníckych dokumentov prostredníctvom platformy pre biometrické
podpisovanie na tablete. Spája niekoľkoročné know-how, ktoré bolo
do vývoja riešenia investované zakladateľmi a partnermi spoločnosti.
Riešenie je založené na báze svetovo oceňovaného riešenia SIGNATUS
od spoločnosti ANASOFT APR spol. s r.o., ktoré sme prispôsobili
novodobým potrebám kuriérskych a B2C spoločností.

Axepto chce byť lídrom v transakčnom doručovaní elektronických
dokumentov. Po spustení platformy na Európskych trhoch, Axepto bude
službu rozširovať nielen geograficky, ale aj rozsahom svojich služieb.
Považujeme za dôležité ponúkať riešenia, vďaka ktorým bude využívanie
našich SaaS technológií napomáhať rozvoju elektronizácie kuriérskych
služieb pre segment B2C.
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