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Služba ověřování platnosti elektronického podpisu
podle eIDAS

Laserové multifunkční zařízení

Brother DCP-1622WE

QVerify v1.1
Kategorie:
On-line nebo související služby
První certifikační autorita, www.ica.cz

Kategorie:
Tisková řešení
Brother, www.brother.cz

Přihlašovatel:
První certifikační autorita, www.ica.cz
provozovatel

Přihlašovatel:
Brother, www.brother.cz
výrobce

Použití produktu: Řešení představuje kvalifikovanou službu podle nařízení EU
č. 910/2014 – eIDAS nabízenou kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Ověřování platnosti elektronických podpisů u přijatých elektronických dokumentů
je dána článkem 32 nařízení eIDAS a § 12 zákona č. 297/2016 Sb. Pro subjekty veřejné
moci pak dále § 4 odst. 4) až 7) vyhlášky č. 259/2012 Sb. Služba umožňuje ověřovat
platnost elektronických podpisů v evropských formátech podle nařízení eIDAS – PadES,
CAdES a XadES.
Popis produktu: On-line služba na straně klienta využívá komponentu I.CA, která zajišťuje získání dat nutných pro realizaci ověření – el. podpis dokumentu a další. Obsah
dokumentu, jehož el. podpis se ověřuje, nikdy neopustí prostředí klienta. Platnost
el. podpisu lze ověřovat k času zadanému klientem, k času přijetí požadavku na ověření
v systému I.CA nebo k času z připojeného časového razítka. Výstupem služby je stav ověření, který má více parametrů v definované struktuře (XML) vhodné pro automatizované zpracování. Odpověď je elektronicky podepsána a zasílána on-line. Současně je
k dispozici PDF verze protokolu v lidsky čitelné podobě.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ První kvalifikovaná služba hodnocená podle eIDAS v ČR
■ Kompletní ověření se uskutečňuje v prostředí I.CA
■ Komponenta I.CA se instaluje v prostředí klienta a komunikuje s jeho systémem
(spisová služba/DMS systém)
■ SLA až 99,95 s propustností až 500 ověření/min.
■ Ověřuje se cca 1,5 milionu podpisů/měsíc
■ K dispozici PDF verze protokolu v lidsky čitelné podobě

Použití produktu: Multifunkční monochromatické laserové zařízení DCP-1622WE nabízí funkce tiskárny, kopírky a skeneru v kompaktním balení. Díky svým malým rozměrům je to vhodné zařízení do domácností nebo malých kanceláří. Nabízí zásobník papíru
na 150 listů a startovací tonerovou kazetu na 1 500 stran. Mezi další funkce patří možnost připojení k bezdrátové síti Wi-Fi a ovládání pomocí dvouřádkového LCD displeje.
Popis produktu: Jde o monochromatickou laserovou tiskárnu s kopírkou a skenerem.
Nabízí rychlost tisku i kopírování až 20 stran/min. Tiskárnu lze připojit pomocí rozhraní
USB 2.0 nebo Wi-Fi. Jednoduchému ovládání pomáhá dvouřádkový LCD displej. Tiskárna
díky certifikaci Energy Star zaručuje energetickou efektivnost zařízení. Model DCP-1622WE patří do nové řady Toner Benefit, která se vyznačuje velmi nízkými tiskovými
náklady.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Dvouřádkový LCD displej
■ Levný toner TN-1090 (za 590 Kč na 1 500 stran)
■ Černobílý tisk již od 0,41 Kč
■ Nízké tiskové náklady na úrovni dražších tiskáren
Záruka: tři roky po bezplatné registraci na webu výrobce
Cena (bez DPH): 2 885 Kč

CO M P U T E R WO R L D.C Z

CW11-11-15.indd 15

15

10/23/17 15:54 PM

