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נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין קומסיין ל FreeForm-מקבוצת אוטופונט
ההסכם מאפשר הפקת מסמכים דיגיטאליים קבילים משפטית באלפי חברות ,בינהן כמה מהחברות הגדולות
בישראל )בנקים,חברות ביטוח ,חברות סלולאר ועוד( ● הערך המוסף בשיתוף הפעולה הינו בכך שהמסמכים
הדיגיטלים הנחתמים בחתימה הדיגיטאלית המאושרת של קומסיין יהיו קבילים משפטית ,מוגנים ומאובטחים
)מניעת זיופים( ויאפשרו ללקוחות לחסוך זמן וכסף רב .כך גם להפחית את כמויות הנייר  -ובכך לתרום לשמירת
הסביבה
בתאריך-14 :ביוני  15:26 @ 2012ב :כללי

מוצר החיתום הדיגיטאלי של חברת קומסיין ,המשולב בפתרון של  ,FreeFormהינו המוצר המתקדם ביותר
מסוגו ומאפשר לחתום על כל סוגי הפלטים המוכרים במהירות וביעילות .החתימה האלקטרונית המאושרת
של קומסיין מוכרת ע"י כל הדפדפנים ומערכות ההפעלה כך שכל מסמך חתום שישלח לכל מקום בעולם
יזוהה מיידית ע"י מקבל המסמך כמסמך מהיימן!  ,FreeFormכמוצר המאפשר לארגון ליישם תשתית פלט
אחידה ,אינטראקטיבית ופרסונאלית מקבל ,בכך ,חיזוק משמעותי ומאפשר לארגון להפיק את הפלט בכל
ערוצי ההפצה הדיגיטאליים כשהוא חתום ומאושר.
ההסכם בין קומסיין ,מקבוצת קומדע ,ל FreeForm-מקבוצת אוטופונט ,יאפשר ללקוחות FreeForm
)בינהם מרבית הבנקים וחברות הביטוח בישראל( ,להנפיק מסמכים דיגיטאליים קבילים משפטית ולכ75-
אלף לקוחות קומסיין שפיתחה את מוצר החיתום הדיגיטאלי המתקדם ,לנהל באופן יעיל את המסמכים
הקבילים שהם מפיקים באמצעות .FreeForm
ללא הנפקת חתימה אלקטרונית מאושרת ,אין למסמכים הדיגיטאליים )למשל :חוזים משפטיים ,הזמנות
עבודה ועוד( תוקף משפטי .בנוסף ,כשהמסמך חתום בחתימה המאושרת של קומסיין ,זהות החותם ידועה
בודאות ואין אפשרות לזייף את המסמך ,המסמך נעול ומוגן ולא ניתן לערוך בו שינויים .שליחה וארכוב
מסמכים חתומים אלקטרונית ,הינה חלק ממהפכת "עולם ללא נייר" שמתרחשת כעת .הפתרון החדש מהווה
תחליף לפתרון הישן והשכיח שהינו הדפסת המסמך ,חיתומו הידני ,שליחתו וקבלתו חתום .זהו תהליך ארוך
ואיטי וכאן בא לידי ביטוי הפתרון החדש המאפשר את שליחת המסמך במהירות כשהוא חתום וקביל
משפטית .כאשר  25%מהפסולת בישראל היא נייר וקרטון ,ברור שגם להפחתת פסולת הנייר יש חשיבות
לאומית ,הן בהפיכת הסביבה לירוקה יותר והן בהקטנת הפסולת.
גיל יצחק ,מנכ"ל קומסיין מקבוצת קומדע ,מסביר כי שיתוף הפעולה החדש יאפשר ללקוחות FreeForm
להצטרף לעשרות אלפי הלקוחות שכבר זיהו את יתרונות החתימה האלקטרונית המאפשרת פתרון זמין ,יעיל
ובעיקר בעל תוקף חוקי .לדבריו ,הסכם שיתוף הפעולה עם חברת  FreeFormהינו נדבך נוסף במהפכת
החתימה האלקטרונית שמובילה קומסיין הן בישראל והן בקרב שווקים חדשים בחו"ל.
אורן לשם ,מנכ"ל  ,FreeFormמסר בתגובה" :החיבור בין החברות הינו טבעי ומתבקש .השילוב בין
הפתרונות יוצר סינרגיה מדהימה ומבטיח ללקוחות בטחון בהפצת סוגי הפלט השונים בעיקר לאור החידושים
המתוכננים בעולם הפלט בערוצים הדיגיטליים .לקוחותינו יוכלו להינות מגמישות תפעולית ללא פשרות
בנושא האבטחה".
חברת קומסיין היא הגורם המאשר המוביל בישראל מזה עשור ,המנפיק חתימות אלקטרוניות מאושרות
לעשרות אלפי ארגונים ועסקים בישראל .קומסיין אושרה ע"י משרד המשפטים להנפיק חתימות אלקטרוניות
המאושרות ע"פ החוק ומאז הקמתה היא מספקת שירותים  75,000לקוחות עד היום ,ביניהם :רופאים ,עו"ד,
רואי חשבון ,שופטים ,עובדי מדינה ,בעלי עסקים וחברות ורבים נוספים.
 FreeFormהינה החברה המובילה בישראל בתחום הפקת פלט חכם ,אינטראקטיבי ופרסונאלי והפצתו
בתקשורת רב-ערוצית ללקוחות .החברה מאפשרת לארגונים להרחיב ,לטייב ולהעצים את הקשר עם
לקוחותיהם תוך חיסכון בעלויות והגדלת ההכנסות.
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