


Agora é fácil validar
uma assinatura digital.
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A função do DS Verify



O estabelecimento de controlos de gestão sobre que tipos de assinaturas
eletrónicas podem ser aceites em determinado processo é um aspeto
essencial para todas as organizações.

O validador permite perceber se a assinatura aposta a um determinado
documento eletrónico é, ou não, uma assinatura qualificada
(equivalente, nos termos legais, a uma assinatura manuscrita, cumprindo
com todos os requisitos impostos pelo Regulamento eIDAS).

Constitui boa prática anexar o relatório emitido pelo validador ao
documento verificado, para garantir a conformidade das assinaturas
eletrónicas qualificadas no imediato e no longo prazo.
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O DS Verify é um serviço qualificado previsto no Regulamento eIDAS e 
beneficia da presunção da veracidade de todas as informações descritas no 
relatório de validação, servindo como evidência futura em caso de disputa 
judicial.

A sua organização pode definir critérios para aceitar diferentes tipos de 
assinaturas eletrónicas, dependendo do processo a que se destinam.

O DS Verify pode ser utilizado de forma gratuita e manual para consumos 
moderados através do nosso website.
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Recomenda-se a instalação on-premise do lado do cliente, permitindo
automatizar as consultas e o processo de aceitação/rejeição de
documentos eletrónicos.

Em caso de elevados
volumes de validação

Um cenário típico de volumes elevados ocorre nas faturas eletrónicas
em formato CIUS-PT (XML) ou PDF, que, de acordo com o DL 28/2019,
devem possuir uma assinatura ou selo eletrónico qualificado do
emitente da fatura, que importa validar antes da sua aceitação.

A instalação on-Premises permite a visualização de dashboards para
controlo dos processos, com análise de dados e estatísticas em tempo
real, possibilitando definir e gerir as politicas de aceitação das
diferentes tipologias de assinaturas eletrónicas.



A transição do papel para os 
documentos eletrónicos, é um processo 
em curso e a validação das assinaturas 

eletrónicas deve ser obrigatório para dar 
segurança jurídica nos documentos 

eletrónicos que recebem.
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Como funciona o DS Verify?
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No menu do website 
da DigitalSign
selecione DS Verify  
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Aceda ao Ds Verify 
clicando na imagem
assinalada
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1 - Empurre o seu
documento sobre a 
imagem
2 - Clique sobre a 
seta e selecione o 
documento

1

2
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Receba o relatório
da validação
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Explore os
relatórios



Validação
Simples e fácil!



www.digitalsign.pt


