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Source: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

E-identitāte un e-
parakstīšana kļūst 

par standartu

Uzņēmumi izmanto «e» 
iespējas digitalizēt 

pakalpojumus un procesus

• >1 m Smart-ID lietotāju [~60% kvalificētie], 
attālināta iegūšana

• eParakstsMobile «uzrāviens», ~85 k lietotāji

• Jauni kvalificētie e-rīki pieejami arī Latvijas 
iedzīvotājiem

• ES normatīvais regulējums «e» juridiskajam 
statusam – eIDAS, PSD2

• Digitalizācijas «cunami»

• #DigitalSingleMarket, #NextGenerationEU

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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E-parakstīšana piegādēs

Basic

• Scanned signature 
or ”tick in a box”

• True identity 
unknown

• Not tamper - proof

Advanced Qualified

• An advanced 
electronic signature 
that is created by a 
qualified signature 
creation device and 
which is based on a 
qualified certificate 
for electronic 
signatures

• Has equal strength 
with physical 
signature in EU

• Uniquely linked to 
the signatory

• Capable of 
identifying the 
signatory

• Signatory can use 
e-signature 
creation data under 
his sole control

• Any subsequent 
change in the data 
is detectable

• Preču piegādes dokumentus var 
apstiprināt elektroniski

• Par šādu kārtību puses vienojas, 
parakstot pašrocīgi vai ar drošu
elektronisku parakstu

• Uzglabāšana un pārvaldība
elektroniski, saskaņā ar
normatīvu prasībām
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SigningServices vienkāršo e-
parakstīšanu un ļauj to izmantot tieši
jūsu sistēmās un klientu portālos
lietotājiem ērtā, drošā un efektīvā
veidā.

• «Pilnībā digitāla» klientu pieredze

• Attālināti un paātrināti procesi ar 
zemākām izmaksām

• Jauni biznesa modeļi un tirgi

• Informācijas drošība un kontrole
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Tīmekļa vietne vai 
iekšējā sistēma

Izvēlas e-rīku

Izveidošana Izplatīšana Parakstīšana Pārvaldīšana

Kā tas strādā?

Ievada PIN

www

www

Saturs nepamet ugunsmūrus

Iesaistītās sistēmas un lietotāji apziņoti
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Darbinieki un 3.puses paraksta līgumus un citus 
dokumentus pa tiešo sistēmā

Izplatītākie pielietošanas scenāriji

Reģistrējiet [uzņemiet] jaunus klientus, 
pārdodiet preces un pakalpojumus tiešsaistē

Digitalizējiet klientu apkalpošanu, preču piegādi, 
u.c. procesos, izmantojot e-parakstīšanas veidus

01 02 03

Klients piesakās tiešsaistē Autentifikācija un/vai 
parakstīšana

Informācija arhivēta un 
sistēmas apziņotas

Digitāli pakalpojumi

01 02 03

Dokumentu saskaņošana E-parakstīšana, t.sk. ar 
3.pusēm

Informācija arhivēta un 
sistēmas apziņotas

Digitāli procesi

01 02 03

Parakstāmo datu 
ieguve

Dokumenta izveide un 
labošana

E-parakstīšana uz 
skārienjutīga ekrāna

Digitāla saskarsme 04

Informācija arhivēta un 
sistēmas apziņotas
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Piegādes dokumentu aprite - analogi

Sistēma ar datiem par 
piegādēm un precēm 

[ERP, loģistika u.c.]

Transports
[pašu vai ārpakalpojums] Piegādes punkti

laiks x neatbilstības x nauda
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Piegādes dokumentu aprite - digitāli

Sistēma ar datiem par 
piegādēm un precēm 

[ERP, loģistika u.c.]

Transports
[pašu vai ārpakalpojums] Piegādes punkti

• Digitāli
• Reālajā laikā*
• Efektīvi
• Ievērojot normatīvus

Kontrolēta piekļuve elektroniskā
vidē, izmantojot ierīces ar

skārienjutīgu ekrānu

Piegādes dokumentu ģenerēšana, 
aktualizēšana un parakstīšana

Piegāžu informācija automātiski aktualizēta un dokumenti arhivēti
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How it works



SigningServices – integrāciju risinājums pilnībā digitāliem pakalpojumiem un procesiem
10

Lietotāju pieredze parakstītājiem -
klientiem un darbiniekiem

Vienots risinājums visām e-parakstīšanas 
vajadzībām

Pilnīga kontrole un informācijas 
drošība

Dažādu e-parakstīšanas rīku
atbalsts, t.sk. dažādu valstu

Standarta integrācijas ar izplatītākajām
biznesa sistēmām un vienkāršots API 



https://digitalmind.lv/signingservices
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