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1. Знайомство з iFinEDI
iFinEDI є 100% сертифікованим EDI провайдером, що надає послуги юридично значимого
електронного документообігу.
EDI (Electronic Data Interchange) — Електронний Обмін Даними, це серія стандартів і конвенцій
щодо обміну структурованою цифровою інформацією між організаціями, що базується на
регламентації форматів переданих повідомлень. Головне завдання EDI — стандартизувати обмін
транзакційною цифровою інформацією, забезпечити можливості програмної взаємодії комп'ютерних
систем різних сегментів, організацій, підприємств. Іншими словами – це обмін фінансовою,
комерційною, логістичною документацією у вигляді стандартного структурованого електронного
документу безпосередньо між комп'ютерними системами бізнес партнерів.
Компанія iFin надає послуги електронного юридично значущого документообігу більше 300 000
підприємств в Україні, являється підписантом Меморандуму з Державною фіскальною службою,
спрямованого на зменшення ризиків для операторів ринку, підтримує роботу з усіма Акредитованими
Центрами Сертифікації Ключів України.
Компанія iFin розробляє і супроводжує шлюзи для обміну юридично значущими документами
в контролюючих органах, які обробляють більше 40 000 000 документів (повний цикл від отримання
до дешифрування).
Компанія iFinEDI на ринку України з липня 2014 року, і вже встигла себе проявити як провайдер який
піклується про легітимність EDI процесу для своїх клієнтів, забезпечує технічну та юридичну допомогу
для здійснення юридично значимого електронного документообігу, пропонує най конкурентніші ціни.

1.1 Перехід від паперового до електронного документообігу
У сучасному суспільстві все більше підприємств і організацій переходить на ведення
документообігу в електронному вигляді. Сьогодні важко собі уявити роботу будь-якої компанії,
установи чи підприємства без комп’ютера, Інтернету та великої кількості електронних документів.
За підрахунками експертів, в середньому, торгівельна мережа може економити: понад 2%
оборотних коштів на місяць за рахунок вчасного отримання податкового кредиту від постачальників в
юридично значимому EDI процесі. Крім того все дорожче стає папір, витратні офісні матеріали, послуги
з доставки тощо, тому електронний документообіг дедалі стає все доречніше.

1.2 ЕЦП та захист інформації
Відповідно до Закону України від 22.05.2003 No851 «Про електронні документи та електронний
документообіг» (далі – ЗУ «Про ЕДО») електронним документом визнається документ, інформація в
якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.
Склад та порядок розміщення реквізитів електронних документів визначається законодавством
та залежить від конкретного типу документа. Якщо законодавством не визначені реквізити для
певного типу документа, особа, яка його створює, має право використовувати реквізити сформовані
діловими звичаями або самостійно визначити їх склад. В будь якому випадку, відповідно до статті 6 ЗУ
«Про ЕДО», обов’язковим реквізитом електронного документа є електронний цифровий підпис, яким
завершується його створення.
Регулювання відносин, що виникають при використанні електронного цифрового підпису (далі
- ЕЦП) та визначення його правового статусу здійснюється Законом України від 22 травня 2003 року
No852 «Про електронний цифровий підпис» (далі – ЗУ «Про ЕЦП»). Відповідно до статті 4 зазначеного
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Закону, призначенням електронного цифрового підпису є ідентифікація підписувача та підтвердження
цілісності даних в електронній формі. ЕЦП є обов’язковим та складним реквізитом юридично
значущого електронного документа, правовий статус якого залежить від багатьох обставин та
безпосередньо впливає на правовий статус юридично значущого електронного документа в цілому.
Відповідно до статті 3 ЗУ «Про ЕЦП» електронний цифровий підпис за правовим статусом
прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо електронний цифровий підпис
підтверджено за допомогою надійних засобів цифрового підпису з використанням посиленого
сертифіката ключа, чинного на момент накладення електронного цифрового підпису. При цьому,
особистий ключ підписувача повинен відповідати відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.
Тобто, при перевірці ЕЦП на електронному документі ми повинні пересвідчитись в наступному:
по-перше, ЕЦП перевіряється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (надійних
засобів ЕЦП), яке має сертифікат відповідності, чи як правило, позитивний експертний висновок за
результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, яка здійснюється
Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. Зразок такого висновку
можна переглянути на офіційному інформаційному ресурсі Акредитованого центру сертифікації
ключів (далі – АЦСК) Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби за
посиланням http://www.acskidd.gov.ua/
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Зазначене спеціальне програмне забезпечення також може бути інтегроване до більш складних
систем електронного документообігу (далі – СЕДО). У цьому випадку розробник (власник) СЕДО
повинен підтвердити користувачам наявність в СЕДО саме надійних засобів ЕЦП (експертний
висновок) та їх легітимність (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, ліцензійний
договір, ліцензія тощо).
По-друге, для підпису електронного документа, його автор (підписувач) повинен
використовувати виключно посилений сертифікат ЕЦП, який відповідно до ЗУ «Про ЕЦП» формується
тільки АЦСК.
Кожен посилений сертифікат відкритого ключа чинний для підпису протягом певного часу
встановленого АЦСК. Як правило, посилені сертифікати формуються на строк 1 або 2 роки, по спливу
якого повинні бути скасовані. Відповідно до статті 13 ЗУ «Про ЕЦП» строк чинності посилених
сертифікатів може бути тимчасово зупинений, тому при перевірці ЕЦП необхідно пересвідчитися, що
підписувач використав саме посилений сертифікат відкритого ключа чинний на момент підпису.
Визначення точного часу підпису здійснюється за позначкою часу, яка додається до ЕЦП
спеціалізованим сервером АЦСК або датою та часом операційної системи підписувача при відсутності
позначки часу.
Позначка часу автоматично надається будь-якому підписувачу за його запитом в межах послуги
фіксування часу на підставі Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних
даних) на певний момент часу, затвердженого постановою КМ України від 26 травня 2004 року No680.
На відміну від дати та часу операційної системи підписувача, встановлена позначка часу не може бути
змінена чи замінена користувачем та гарантовано засвідчує існування конкретногоелектронного
документа з ЕЦП на певний момент часу, а також має доказову силу у разі виникненнясудових спорів.
По-третє, для правильної ідентифікації підписувача особистій ключ ЕЦП, який використовувався
при підписі документа, повинен відповідати відкритому ключу у посиленому сертифікаті. Ця операція
здійснюється спеціалізованим програмним забезпеченням автоматично і не потребує додаткових дій
з боку користувача.
Також слід враховувати, що на сьогодні, відповідно до положень чинного законодавства
використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів та інших
документів, встановленого законом. Тобто, на електронний документ як і на паперовий документ, у
визначених законом випадках, додатково повинна бути накладена електронна печатка.
З огляду на стрімкий розвиток СЕДО як в комерційному секторі, так і в секторі державного
управління, зважаючи на відсутність нормативних документів, які встановлюють єдині формати
електронних документів та принципи їх створення, розробники СЕДО, цілком легітимно, мають право
впроваджувати свої особливі формати електронних документів (наприклад, ділових листів, договорів,
актів тощо). Однак, це не стосується формалізованих державними органами типів загальних
електронних документів таких як податкова звітність, податкові накладні тощо.
У разі, якщо наприклад, представникам органів МВС чи ревізорам податкових органів в силу
своєї діяльності необхідно отримати доступ до певних електронних документів платника, які
зберігаються в СЕДО та перевірити їх легітимність, такий платник повинен надати зазначеним особам
доступ до засобів перегляду документа та перевірки ЕЦП, а також технічну документацією на СЕДО з
описом порядку створення, підписання, перегляду (перевірки) та зберігання електронних документів.
В іншому випадку, якщо не вимагається оригінал, платник виготовляє та надає належно
засвідчені паперові копії електронних документів.
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Електронний документ з відповідними реквізитами в тому числі з ЕЦП за юридичною силою
повністю рівнозначний паперовому документу. Так, статтями 7, 8 ЗУ «Про ЕДО» визначено, що
юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має
електронну форму. Такий електронний документ вважається оригіналом, має доказову силу в суді та
не потребує друку.
Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами
електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову
юридичну силу.
Окремо необхідно зауважити, що сканована копія оформленого, підписаного паперового
документа, навіть з ЕЦП, є лише його електронною копією, а не оригіналом. Належно засвідчені
електронні копії паперових документів можуть використовуватись в документообігу на рівні з
перовими.
В окремих випадках існує необхідність виготовлення копій електронних документів на папері.
Так, відповідно до статті 20 Податкового кодексу України контролюючий орган має право безоплатно
отримати копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені
печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників
податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про
дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а
також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.
Статтею 7 ЗУ «Про ЕДО» передбачено, що копією електронного документа на папері є його
візуальне подання, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством. Але, створення
паперової копії юридично значущого електронного документа, має свої особливості в силу
використання ЕЦП. Паперова копія електронного документа повинна не тільки відображати його зміст,
а й містити реквізити ЕЦП накладених на такий документ тощо.
Отже, електронний документ з ЕЦП, який відповідає вимогам чинного законодавства,
використовується в документообігу на рівні з паперовими документами, має доказову силу в
суді та не потребує обов’язкового друку.
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2. Початок роботи на порталі
Для початку роботи на порталі iFinEDI необхідно перейти за посилання http://edi.ifin.ua

Далі необхідно пройти реєстрацію одним із двох способів: шляхом заповнення полів або за
допомогою ключів ЕЦП, натиснувши кнопку «Вхід/Реєстрація» та вибрати розділ «Реєстрація»

2.1 Реєстрація облікового запису
Необхідно пройти просту реєстрацію шляхом заповнення всіх полів та натиснути
«Зареєструватися»:
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GLN (англ. Global Location Number) — Глобальний номер (код) розташування. Код
GLNвикористовується для ідентифікації будь-якого об'єкта (фізичного чи юридичного), який відіграє
роль у процесах постачання. Використання єдиного стандарту для ідентифікації таких об'єктів є
передумовою ефективної електронної комерції між торговими партнерами.
В Україні код GLN присвоює асоціація «ЄАН-УКРАЇНА» (GS1 Україна) або за потребою сам
провайдер електронного документообігу генерує тимчасовий код для місцевого (в межах України)
використання.
Якщо постачальник ще не має данного GLN коду - компанія iFinEDІ генерує його безкоштовно.
Після реєстрації консультант iFinEDI зателефонує Вам за вказаним номером телефону для
активації сервісу.

2.2 Вхід до облікового запису
Після успішної реєстрації для входу на платформу використовується або логін та пароль, або за
допомогою ЕЦП.

Ідентифікація на платформі iFinEDI відбувається за допомогою електронно-цифровому підпису
(ЕЦП). Тому, якщо мережа-замовник раніше вивантажила для Вас документи в систему, після входу з
ключами всі вони будуть доступні для обробки.

2.3 Отримання документів для підключення
Після успішної реєстрації необхідно заповнити всі реквізити компанії. Для цього потрібно
подати запит на отримання документів для підключення – ввести Ваше ПІБ, контактний номер для
зв’язку та e-mail для отримання документів. Договір з iFinEDI необхідний для ідентифікації
постачальника та оплати послуг.
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На указану електронну пошту надійде лист, в якому буде комерційна пропозиція, анкета для
підключення та інформаційна анкета. Заповнені документи необхідно відправити на електронну
пошту компанії edi@ifin.ua. Інформація буде введена менеджером та буде відображатися в
налаштуваннях.

2.4 Введення реквізитів компанії та налаштування роботи
Для коректної роботи після реєстрації слід зайти у розділ «Налаштування» і заповнити всі необхідні
дані по компанії у відповідних полях та натиснути «Зберегти»
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У розділі «Налаштування» також можна змінити наступні облікові дані:

змінити пароль

обрати використання в документах ціни з ПДВ або без ПДВ
Налаштувати розсилання повідомлень про отримання
вхідних документів від мережі на електронні адреси
відповідальних за обробку осіб

Обов’язково зробіть налаштування ЕЦП
1) оберіть які саме ЕЦП має підприємство,
2) якщо раніше з поточними ключами ЕЦП у підприємства не був укладений договір про визнання
електронних документів з Державною фіскальною службою, відправте договір натиснувши
«Підписати договір»
3) якщо окрім директора та бухгалтера на підприємстві є особи, уповноважені підписувати
електронні документи, додайте список таких уповноважених осіб
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2.5 Умовні позначення
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3. Нормативна база
iFinEDI, як провайдер юридично значимого електронного документообігу, забезпечує для своїх
клієнтів сервіс з повним дотриманням вимог законодавства, надає послуги з розробки нормативної
документації для легітимізації електронного документообігу з ЕЦП та, при необхідності, може брати
участь у вирішенні будь-яких спорів, в тому числі судових. Кваліфіковані фахівці iFinEDI забезпечують
надання послуг з урахуванням всіх вимог діючого законодавства.

Вимоги основних нормативно-правових документів в сфері електронного
документообігу:
1. Відповідно до Закону України від 28 травня 2003 року No 851 «Про електронні документи
та електронний документообіг», під електронним документообігом (далі ЕДО) розуміється
сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання,
використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки
цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Взаємовідносини між суб’єктами зовнішнього ЕДО повинні бути обов’язково врегульованими. При
цьому укладання відповідних договорів недостатньо, враховуючи наявність серед зазначених
суб’єктів органів державної влади, які діють за окремими порядками ЕДО.
2. Для впорядкування процесів обробки електронних документів та зменшення ризиків
використання нікчемних документів на будь-якому підприємстві та організації повинен бути
впроваджений Порядок електронного документообігу у вигляді затверджених його виконавчим
органом інструкцій, порядків, регламентів тощо. При розробці зазначеного порядку слід
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використовувати Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 11.11.20
листопада 2014 року No1886/5.
3. Відповідно до п. 4.5 Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації
засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого Наказом Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року No141,
експлуатація засобів криптографічного захисту інформації (КЗІ) здійснюється відповідно до вимог
експлуатаційної документації, інструкції із забезпечення безпеки експлуатації засобів КЗІ, а також
інструкції щодо порядку генерації ключових даних та поводження з ключовими документами. Тому
для початку експлуатації засобів КЗІ в організації (у тому числі її філіях або регіональних
представництвах) необхідна розробка організаційно-технічної документації (далі - документація) на
впровадження ЕДО. Повинні бути розроблені накази, які стосуються початку експлуатації, журнали
обліку засобів КЗІ, інструкцію з експлуатації засобів КЗІ, інструкції щодо порядку генерації ключових
даних та поводження з ключовими документами, експлуатаційну документацію тощо. З початку
експлуатації кожний екземпляр засобу КЗІ береться на облік в організації. Користувачі засобів КЗІ
повинні бути ознайомлені з інструкцією щодо порядку генерації ключових даних та поводження з
ключовими документами в частині, що їх стосується, та дотримуватися вимог цієї інструкції.
4. Для кадрової служби організації повинен бути розроблений порядок роботи з
персональними даними працівника з метою їх передачі до АЦСК, а також отримати від такого
працівника відповідну згоду. Адже Посилений сертифікат відкрито публікується на офіційному
інформаційному ресурсі акредитованого центру сертифікації ключів. Відповідно до Закону України від
22 травня 2003 року No852 «Про електронний цифровий підпис», Регламенту акредитованого
центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Наказу
Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації від 20 серпня2012 року No1236/5/453 до посиленого сертифіката відкритого
ключа ЕЦП працівника підприємства, установи, організації заноситься інформація про юридичну особу
(працедавця) та персональні дані такого працівника. Відповідно до Закону України від 01 червня 2010
року No 2297 «Про захист персональних даних», для обробки персональних даних з метою їх
передачі АЦСК потребує обов’язкової згоди суб’єкта персональних даних.
5. Впровадження електронного документообігу та обов’язок використання ЕЦП в роботі
потребуватиме додаткових знань та навичок працівника та вважатиметься істотною умовою його
роботи. У зв’язку з цим до правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, посадової
інструкції працівника або його трудового договору повинні бути внесенні відповідні права, обов’язки
та відповідальність в сфері використання ЕЦП та систем ЕДО.

Законодавча база
1. Закон України від 28 травня 2003 року No 851 «Про електронні документи та електронний
документообіг»
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року No1453 «Про затвердження Типового
порядку здійснення електронного документообігу в органах державної влади»
3. Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного
захисту інформації, затверджений Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України від 20 липня 2007 року No141
4. Закон України від 22 травня 2003 року No852 «Про електронний цифровий підпис»
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5. Регламент акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту
ДФС
6. Наказ Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації від 20 серпня 2012 року No1236/5/453
7. Наказ Міністерства юстиції України Про затвердження Порядку роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання від 11.11.20
листопада 2014 року No1886/5
8. Закон України від 01 червня 2010 року No 2297 «Про захист персональних даних»

4. Запитання та відповіді
4.1 Система просить вказати місце розташування моїх електронних ключів. Що з
ними далі відбувається? Де зберігаються ключі ЕЦП користувачів?
Коли користувач прив'язує ключ і сертифікат до свого облікового запису, вони зберігаються в
локальному сховищі комп'ютера. При підписанні документа система підписання запускається
локально в браузері комп'ютера, і підписує документ використовуючи ключі на самому комп'ютері.
Отже, в Інтернет ніякі дані, пов'язані з ЕЦП, не потрапляють.

4.2 Якщо на підприємстві є декілька відповідальних осіб, які підписують документи,
треба щоразу перепідв’язувати ключі?
В жодному разі ЕЦП не потрібно перепідв’язувати, адже інформація про ЕЦП зберігається на
локальній машині, в локальному браузері, а працівники скоріше всього працюють з різних
комп’ютерів, тобто, на одному робочому місці використовується один набір ЕЦП, на другому - інший.
Робота з різних робочих точок відбувається незалежно одна від одної в плані підписання документів.

4.3 Якщо захворіла відповідальна особа, яка підписує документи, як бути в такій
ситуації, не проводити документи? (адже не можна передавати ключі)
На підприємстві повинен бути відповідальний працівник, який підписує документи в період
відсутності відповідальної за підписання особи. Це може бути або директор, або інша людина, яка має
право підпису за наказом підприємства. Але слід пам’ятати, що iFinEDI – онлайн-сервіс, і робота в
ньому абсолютно не прив'язує Вас до робочого місця, тому Ви можете працювати з дому маючи лише
доступ до Інтернету.

4.4 Яким чином відбувається зберігання документів у вашому сервісі? Що станеться
з моїми документами, якщо сервер вийде з ладу?
Microsoft, на серверах якого розташований iFinEDI, гарантує безпеку і 100% збереження Вашої
інформації. Абсолютно вся інформація зберігається в 6 резервних копіях на різних серверах Windows
Azure. Захищеність даних користувачів на серверах Windows Azure забезпечується не тільки на
програмному, а й на фізичному рівні. Microsoft гарантує стабільність роботи платформи Windows
Azure, на базі якої відбувається обробка Ваших даних. «Хмарна інфраструктура» сервісу iFinEDI
використовує розподілену систему зберігання даних, що дає можливість отримувати великий резерв
продуктивності. Можливості сервісу автоматично розширюються при збільшенні навантаження в
«години пік». Бізнес дані зберігаються на декількох серверах, що працюють паралельно, дублюючи
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всю інфраструктуру і забезпечуючи найвищий рівень безвідмовності роботи сервісу iFinEDI. Якщо є
необхідність, то користувач має можливість зберегти абсолютно всі документи у себе на комп'ютері у
форматі Excel.

4.5 У якому вигляді надати перевіряючому електронний документ?
Електронний документ можна передати контролюючим органам на цифровому носії
інформації в тому випадку, якщо що перевіряє сторона має ПЗ, яке дає можливість прочитати ознайомитися з вмістом документа, інформацією про всі ЕЦП, що є на документі, ПЗ, за допомогою
якого накладалися ЕЦП і т. д. На даний момент найчастіше такого ПЗ у контролерів немає, тому
потрібно роздрукувати паперову копію документа та завірити печаткою і підписом у відповідності з
вимогами чинного законодавства.На даний момент нами спільно з Фіскальної службою розроблено
форму копії електронного документа, в якій на зворотному боці повинна бути наступна інформація:
- Про всіх ЕЦП, що є на документі, ключі яких АЦСК використані;
- ПЗ, за допомогою якого накладалися ЕЦП;
- Безпечні засоби ЕЦП - сертифіковане ПО – нами використовується «ІІТ-користувач»;
- Експертний висновок - номер, дата;
- Час підписання кожним ЕЦП;
- Підтвердження того, що посилений сертифікат кожного підпису дійсний на момент підпису.
Дана форма буде реалізована в нашій системі після затвердження законодавством.

4.6 Як довести легітимність цього е-документа?
Легітимність юридично значимого електронного документа безперечна у випадку
використання сертифікованого програмного забезпечення та дотримання вимог законодавства
підписантами. При необхідності доказу провайдер iFinEDI може завірити документ, підтвердити його
легітимність.

4.7 Що таке мітка часу?
Одним з важливих атрибутів електронного документа є точний час його підписання, який
визначається за допомогою позначки часу, що додається до ЕЦП спеціалізованим сервером АЦСК або
дати і часу операційної системи передплатника за відсутності відмітки часу. На відміну від дати і часу
операційної системи передплатника, встановлена позначка часу не може бути змінена або замінена
користувачем і гарантовано свідчить про існування конкретного електронного документа з ЕЦП на
певний момент часу, а також доказову силу у разі виникнення судових спорів. iFinEDI - провайдер що
використовує програмне забезпечення, яке відноситься до «надійних засобів ЕЦП» а отже мітка
часу проставляється обов’язково.

4.8 Навіщо необхідно розробляти набір нормативної документації для здійснення
електронного документообігу?
Відповідно до статті 9 закону «Про ЕДО» зовнішній і внутрішній документообіг повинен бути
врегульований документально з чітким описом та порядком створення, обробки, відправлення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів. Всі ці
процеси повинні бути відображені в нормативно-правової документації, інакше будь-яка правова або
перевіряє інстанція має право визнати недійсними документи, обіг яких проходив без затвердження
на підприємстві відповідного регламенту.
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iFinEDI -провайдер надання послуг з забезпечення електронного документообігу

4.9 Як розробити нормативну документацію?
Компанія iFinEDI пропонує своїм клієнтам послуги детальної та повної розробки всієї
нормативно-правової документації, яка регламентує впровадження та використання на підприємстві
електронного документообігу. Команда висококваліфікованих юристів на підставі Закону України від
22 травня 2003 No852 «Про електронний цифровий підпис», Закону України від 22.05.2003 No851 «Про
електронні документи та електронний документообіг», Ваших статутних, договірних документів і
наказів по підприємству зробить глибокий аналіз і складе всі необхідні документи, які забезпечать
правомірне використання ЕДО.

4.10 Що значить Надійні засоби ЕЦП? Як перевірити інформацію про те, чи є ПО
таким?
Надійні засоби ЕЦП - це спеціальне програмне забезпечення, яке перевіряє ЕЦП на його
легітимність, дійсність, ідентифікацію підписанта, відповідність ключа посиленому сертифікату і т.д.
Провайдер, послугами якого Ви користуєтесь зобов'язаний надати Вам дані, які підтверджують, що ПЗ
використовує «Надійні засоби ЕЦП», має позитивний експертний висновок за результатами державної
експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, здійснюється Державною службою
спеціального зв'язку та захисту інформації України; а також підтвердження легітимності - свідоцтво
про право власності, договір купівлі-продажу, ліцензійний договір, ліцензія.
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