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Biometrický podpis



Co to je (a není)
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◼ Biometrický podpis je:
◼ Podpis založený na unikátních charakteristikách ručního podpisu

◼ Kromě vlastní vizuální podoby obsahuje biometrická data:
◾Tlak

◾Akcelerace

◾Rytmus

◾Rychlost

◾Směr tahu

◾Analýza úhlů podpisu

◼ Musí proto být proveden na odpovídajícím zařízení

◼ Dokument je opatřen digitálním podpisem a zabezpečen proti změnám

◼ Je právně na úrovni „papírového“ podpisu
◼ Ale bez toho papíru 

Biometrický podpis
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◼ Biometrický podpis není:
◼ Obrázek vložený do dokumentu

◼ Obrázek vložený vedle

◼ Nascanovaný tužkou podepsaný dokument

◼ Elektronický podpis

◼ …

◼ Nic z toho nemá právní váhu „papírového“ podpisu
◼ Bez biometrických dat nedokáže grafolog posoudit pravost

Biometrický podpis



Řešení Design Plus
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◼ Česká společnost http://www.designplus.cz/

◼ Řešení založené na XYZMO SIGNificant
◼ Světový leader v oboru

◼ Podporovaná zařízení:
◼ Apple iPad + podporovaný stylus

◼ Tablety Android + podporovaný stylus

◼ Podpisové destičky Wacom

◼ Spuštění podpisové session
◼ Interaktivně – QR kód, připojená destička

◼ Vzdáleně – e-mail

Biometrický podpis DesignPlus

http://www.designplus.cz/
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Živá ukázka



Řešení v Helios GREEN
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◼ Univerzální konfigurovatelné řešení 
◼ Nad libovolnou třídou
◼ Sada volně použitelných funkcí, možno spustit v dávce
◼ Částečně nezávislé na technickém řešení podpisu

◼ Pro podpis lze upravit libovolnou InfoMaker šablonu
◼ Úprava vložením skrytého pole
◼ Možnost více podpisů na jedné šabloně

◼ Třída Konfigurace biometrického podpisu
◼ Definuje mj. především
◾Funkci

◾Šablonu

◾Způsob uložení podepsaných dokumentů

◾Způsob sestavení session

Biometrický podpis v Helios GREEN
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Konfigurace biometrického podpisu
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◼ Sledování a evidence podpisů

◼ Třída Podpisová session
◼ Slouží jako podklad pro komunikaci

◼ Sleduje stav session
◾Jak celého dokumentu

◾Tak i jednotlivých podpisů

◼ Obsahuje odkazy na relevantní záznamy

Biometrický podpis v Helios GREEN
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Podpisová session



Děkuji vám za pozornost

Petr Havlíček, pha@infonova.cz

mailto:dolejs@infonova.cz



