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El. parašas ir jo pritaikymo galimybės.



Apie mus.
• 2011 metais pradėjome vystyti el. parašo sprendimus. 

• 2015 įsigijome dokumentų pasirašymo sistemą Eparasas.lt. 

• 2016 įsigijome didžiausią dokumentų pasirašymo portalą Estijoje 
DigiDoc. 

• Vienintelis el. parašo infrastruktūros sprendimas Baltijos šalyse, 
apdraustas nuo kibernetinių atakų, klaidų ar aplaidumo, 
dokumentų praradimo €1M sumai.  



ISIGN pasitiki.

ISIGN sprendimų integratoriai.
ir dar 150 000 ISIGN ir DigiDoc portalų vartotojų Baltijos šalyse.



Kas yra el. parašas?







Kas yra el.parašas ?

• Pasirašymas el. parašu – sąmoningas ir 
valingas veiksmas, patvirtinantis: 

• Duomenis (kas pasirašyta - 
Integralumas) 

• Kas pasirašė (Autentiškumas) 

• Duomenų tikrumą (Neišsigynimas)

PDF BDocADoc

ASiC PDF-LT EDoc



Teisinis reglamentavimas.

• eIDAS reglamentas - 2016 07 01 

• Dokumentas pasirašytas el. parašu turi 
tokią pat juridinę galią kaip ir paprastu 
parašu pasirašytas dokumentas. 

• El. parašu pasirašyti dokumentai galioja 
visoje Europos Sąjungoje.



El. parašo išdavimas.

El. parašo sertifikatus, patikrinus 
asmens tapatybę, išduoduoda 
tik tam teisę turinčios 
institucijos.



El. parašo formos.

Asmens tapatybės kortelės. Kriptografinės USB laikmenos. Mobilus el. parašas. 



Reikalingas aukštesnis programinės įrangos saugos 
lygis.

Kvalifikuotas el. parašas (QES)

Teisiškai galiojantis. 
Užtikrinamas neišsiginamumas.

Reikalinga saugi parašo formavimo įranga.

Asmens tapatybės 
kortelė
eRezidencijos kortelė

Teisiškai galiojantis.
Stiprus įrodymas teisme.

Pažangusis el. parašas (AES)

Mobilusis 
el. parašas

Kriptografinė 
USB laikmena

Suomijos m. parašas
Kitos priemonės (BankID)

Programinės 
įrangos sukurtas 
parašas

Parašų tipai.

Reikalingas aukštesnis programinės įrangos saugos 
lygis.

Kvalifikuotas el. parašas (QES)

Teisiškai galiojantis. 
Užtikrinamas neišsiginamumas.

Reikalinga saugi parašo formavimo įranga.

Asmens tapatybės 
kortelė
eRezidencijos kortelė

Teisiškai galiojantis.
Stiprus įrodymas teisme.

Pažangusis el. parašas (AES)

Mobilusis 
el. parašas

Kriptografinė 
USB laikmena

Suomijos m. parašas
Kitos priemonės (BankID)

Programinės 
įrangos sukurtas 
parašas



Dokumentų formatai.

Tarptautiniai formatai Nacionaliniai formatai

ASiCe PDF BDoc EDoc ADoc

- Visi el. dokumentai priimami visose Europos Sąjungos narėse.



Laiko žymos.

Laiko žyma užtikrina, kad 
dokumentas pasirašytas iki laiko 
žymoje nurodyto laiko. 

Laiko žymas išduoda tik tam teisę 
turinčios, akredituotos institucijos.



Elektroninio parašo pritaikymo 
galimybės.



Identifikavimas (I)

• Autorizuoti klientus prie savitarnos portalo ar vidinių informacinių sistemų. 

• Finansų sektoriaus įmonėms, veikiančioms Lietuvoje, kvalifikuotas el. 
parašas yra vienintelis teisinis būdas nustatyti asmens tapatybę internete. 

• Visa teisinė rizika, identifikuojant vartotoją, perleidžiama šalies vyriausybės 
ar jos įgaliotos institucijos akredituotam sertifikavimo paslaugų teikėjui. 



Dokumentų pasirašymas (II)

• Galite pasirašyti dokumentus su trečiosiomis šalimis 
visoje Europos ekonominėje erdvėje. 

• Vizuoti, registruoti dokumentus su el. parašu. 

• Galite pasirašyti ir vidinius dokumentus (pvz. 
atostogų prašymai, komandiruotės ir kt.).



Dokumentų antspaudavimas (III)

• Kvalifikuotas el. antspaudas išduodamas juridiniui asmeniui. 

• Skirtas užtikrinti dokumento autentiškumą ir vientisumą. 

• Taikymo galimybės: 

• Užtikrinti, kad dokumentai nebuvo pakeisti (pvz. persiuntimo metu). 

• Užtikrinti, kad dokumentai yra autentiški (dokumentai yra iš 
konkrečios organizacijos).



Nauda organizacijai.

 
Darbuotojo sugaištas laikas dokumento parengimui ir pasirašymui ranka - 15 min. 
Vidutinis puslapių skaičius dokumente - 2 
Vidutinis kopijų skaičius - 2 
Pasirašytų dokumentų skaičius per mėnesį - 7120 vnt. 
Dokumentai siunčiami paštu - 10%



Nuo ko pradėti?



Partnerių sprendimai.



ISIGN žiniatinklio paslaugos.



www.ISIGN.lt dokumentų pasirašymo įrankis.



Gintas Balčiūnas | gb@isign.io | +370 680 76396 | www.isign.io 

Klausimai


