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Použití produktu: ProID Qseal je určený pro všechny, kteří kvalifikovaně elektronicky
pečetí dokumenty – tedy především pro subjekty veřejné správy nebo ty, jež s veřejnou
správou komunikují. Elektronická pečeť nahrazuje elektronické značky a slouží k zajištění integrity (neměnnosti) i prokázání původu a pravosti elektronických dokumentů vydávaných právnickými osobami a v podstatě představuje elektronický podpis právnické
osoby. Produkt ProID Qseal celou tuto agendu při vysokém stupni zabezpečení zjednodušuje (včetně dávkového pečetění strojově generovaných dokumentů) a zlevňuje.
Popis produktu: ProID QSeal je serverové řešení pro automatické elektronické pečetění. Je ekonomicky výrazně úspornější než řešení vzdáleného pečetění nebo využití
HSM (Harware Security Module). Systém využívá certifikovaný prostředek (QSealCD,
Qualified Seal Creation Device) podle nařízení eIDAS pro vytváření elektronických
pečetí, který je ve formě čipové karty nebo tokenu ProID+Q a zahrnuje softwarové
řešení v prostředí MS Windows Server se službou Active Directory. Zprovozní se připojením čipové karty (tokenu) a zadáním QPIN na serveru, který poskytuje pečetění jako
webovou službu aplikacím, jež s dokumenty přímo pracují.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Usnadnění procesu kvalifikovaného elektronického pečetění
■ Vysoká bezpečnost – veškerá data se zpracovávají na vlastní infrastruktuře
zákazníka
■ Vysoce bezpečné dávkové pečetění automaticky (strojově) generovaných
dokumentů
■ Multichannel/multiplatform přístup – systém je využitelný jak na PC,
tak na mobilních platformách
■ Škálovatelnost – řešení je vhodné pro provoz od jednotek až po cca 1 700 dokumentů za hodinu, výkon lze znásobit přidáním další karty nebo HSM
Záruka: technická podpora a aktualizace během celého životního cyklu systému
Cena (bez DPH): modelové náklady včetně pořízení cca 50 tisíc Kč za čtyři roky
při výkonu 2 000 pečetí měsíčně
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Použití produktu: Služba poskytuje souhrnné hodnocení rizik, ale i příležitostí spojených s pracovním, obchodním či osobním vztahem zákazníka služby s určenou fyzickou
osobou. Výstupem je souhrnné hodnocení možných rizik spojených s jednáním s konkrétní osobou nebo pracovním či obchodním stykem, které je doložené výsledky vyhledávání v českých i zahraničních registrech, vyhodnocení digitální stopy na internetu
a sociálních sítích, a fyzickým ověřením pravdivosti informací poskytnutých prověřovanou osobou. Podle požadavků žadatele o analýzu lze zajistit i průběžný monitoring informací určitého typu.
Popis produktu: Zákazník se zaregistruje jako uživatel služby KGate4HumanRisk.
Následně obdrží e-mail s odkazem do systému pro zpracování žádosti, kde vyplní
formulář s dostupnými identifikačními údaji o prověřované osobě a připojí dodatečné
informace, které požaduje ověřit. Součástí žádosti je uvedení typu a účelu prověření
a prohlášení zákazníka z pohledu GDPR. Po validaci žádosti klient obdrží potvrzení
spolu s cenou a termínem dodání výstupu. Výstup obsahuje: celkové hodnocení (zelená,
šedá, červená), rizikovou pečeť (graf rizik), doporučení (hrozby, příležitosti, na co se
zaměřit pro další rozhodnutí), poznatky relevantní k analýze a konečně prověřované
typy zdrojů.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Komplexnost hodnocení personálních rizik
■ Množství využívaných informačních zdrojů (sekundárních, primárních)
■ Rychlost zpracování požadavku
■ Spojení zkušeností experta s automatizovaným procesem
■ Bezpečnost z pohledu GDPR a důvěrnosti zpracování požadavků
■ Příznivý poměr výkon/cena
Záruka: v případě prokázané nepravdivosti poskytnutých informací se vrací cena
za službu
Cena (bez DPH): od 3 000 Kč za prověření
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