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Newsletter

A DigitalSign face à atual situação do COVID-19,
implementou um plano de contingência que visa proteger
os seus colaboradores, fornecedores e clientes e garante a
continuidade de todos os serviços a 100% .

Asseguramos todo o apoio aos nossos clientes, com a
mesma qualidade e preocupação de sempre.

COMO A DIGITALSIGN PODE AJUDAR ?

A DigitalSign na qualidade de Prestador de Serviços de
Confiança Europeu -, vai apoiar as empresas através do
lançamento de um pacote de medidas excecionais para
garantir que ninguém fica para trás!

O NOSSO COMPROMISSO

#PoupeMais até 35%

Em resultado do surto do COVID-19 e conscientes de que a utilização deste tipo de serviço pode ser
importante para o bom funcionamento das empresas Portuguesas, iniciamos uma campanha de
desconto deste tipo de serviços nos seguintes termos:

NOVO PEDIDO - HSM CLOUD Preço atual Preço de campanha

Certificado Digital Qualificado - Perfil de Representação 195,00 € 125,00 € 
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Está em teletrabalho e necessita 
de assinar documentos? 

O regime de teletrabalho apresenta inúmeras vantagens e comodidade, porém também acarreta
riscos em termos de segurança.

Por forma a garantir que todos os processos, que até agora requeriam uma assinatura manuscrita,
mantém a sua validade legal, pode recorrer à assinatura eletrónica qualificada em versão cloud.

A assinatura remota qualificada permite-lhe assinar, entre outros, contratos, deliberações, atas,
faturas eletrónicas, ordens de compra e venda e contratos de trabalho em qualquer lugar e a partir
de qualquer dispositivo.

O processo de subscrição é realizado de forma 100% online, e você pode continuar a assinar
quaisquer documentos ou transações, apenas com recurso ao seu telemóvel, e com plena validade
legal.

#NãoParamos

#ReduzaCustos

Numa altura em que enviar faturas em papel é tarefa praticamente impossível e não recomendável,
a DigitalSign aconselha a aderir à faturação eletrónica:

Estamos à disposição para garantir uma adoção simples e com baixos custos do novo sistema de
faturação eletrónica para a Administração Pública e Entidades Privadas.

Conte com a DigitalSign para tornar este processo rápido e fácil de implementar! Saiba mais aqui
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