eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM

TS-ELDAx
Použití v organizaci
S Centrální místo služeb eIDAS v IS
organizace pro práci s elektronickými
dokumenty | Využití jako digitální
spisovna při integraci s elektronickou
spisovou službou | Dlouhodobé úložiště
zdravotnické dokumentace, obsahuje
integrační rozhraní na více dodavatelů
NIS | Centrální místo Validačních služeb,
podepisování a pečetění v rámci IS |

Legislativa, Normy
V Podpora mezinárodních norem a
platné legislativy ČR | Zákon 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě vč.
OAIS, NSESSS | Shoda s GDPR | Zákon o
zdravotnické dokumentaci 372/2011,
373/2011,
219/2016
vč. vyhl.
98/2012 | Podpora formátů HICOM
DICOM |ETSI TS CAdES, XAdES, ASiC |
Soulad se zákony je certifikován |

Produkt společnosti TECHNISERV IT, spol. s r. o.

Funkcionality, Vlastnosti
Podpora celé řady funkcionalit |
Skartace a garantovaný výmaz dat |
Auditing všech událostí | Možnost
aplikačního
i
ručního
vkládání
dokumentů | Cloud Ready, možnost
multitenantního řežimu | Doplňkové
komponenty GPHOTO, MOBILE Client |
Navrženo pro zpracování velkého
množství dat různých původců |

Produkt TS-ELDAx SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM je důvěryhodná
softwarová platforma poskytující funkcionality umožňující implementaci
principů spojených s nařízením EU 910/2014 eIDAS a návazné legislativy ČR.
Standardní Integrační Rozhraní, SINRO, slouží pro integraci s ostatními systémy. Prostřednictvím tohoto
integračního rozhraní lze integrovat jakékoliv aplikace pomocí webových služeb. SINRO podporuje NSESSS.
SINRO
SIGN SERVICES

VALIDATION SERVICES

ARCHIVING SERVICES

Slouží k podepisování elektronických
dokumentů v rámci organizace a jejich
dalšímu zpracování. Pečeť nebo podpis
může být umístěn přímo v TS-ELDAx, na
kvalifikovaném prostředku, nebo může
využívat pečeť přímo od kvalifikovaného
poskytovatele. Sign centre podporuje
protokoly pro komunikaci s HSM.

Validace podepsaných elektronických
dokumentů, které jsou doručeny do
společnosti
z
externích
zdrojů.
Ověřovací služby poskytnou všechny
potřebné informace pro ověření, zda
kontrolovaný dokument je nebo není v
souladu s eIDAS a tedy je nebo není
možné ho považovat za důvěryhodný.

Dlouhodobé důvěryhodné uložení tj.
udržování
digitální
kontinuity
elektronických dokumentů s cílem
zachovat jejich právní validitu. Modul
může být v režimu digitální spisovny,
archivu zdravotnické dokumentace
nebo
standardního
prostého
důvěryhodného úložiště souborů.

eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM

eldax.cz
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