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Prípadová štúdia PosAm bSign 
Digitalizovaný podpis  

v Tatra banke 
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| Agenda 

 Základné informácie o riešení PosAm bSign a technológii 

digitalizovaného vlastnoručného podpisu 

 

 Prípadová štúdia nasadenia digitalizovaného podpisu v bankových 

procesoch Tatra banky 

 

 

 

Leo Barysz, produktový manažér pre bSign 
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| Naša filozofia  

 

 

Cieľom spoločnosti je prostredníctvom unikátnych riešení  

s využitím informačných technológií prinášať  

úžitok zákazníkom i partnerom. 
 

Užitočné technológie 

PosAm bSign 
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| Riešenie PosAm bSign 

 Univerzálne implementačné rozhranie umožňujúce postupne a  

jednoducho automatizovať požadované procesy zavedením 

digitalizovaného podpisu 

 Zariadenia umožňujúce digitálne zachytenie vlastnoručného 

podpisu s možnosťou rozšírenia o optický skener dokladov 

totožnosti,  

 Biometrický server pre správu podpisových vzorov a overovanie  

podpisov aplikáciou špičkovej patentovanej technológie 

spoločnosti xyzmo SIGNificant. 

 

PosAm bSign 
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 Komplexný grafický vlastnoručný podpis zachytený elektronickými 

prostriedkami spoločne s biometrickými prvkami 

 Technológia xyzmo SIGNificant využíva spolu s grafickou 

podobou podpisu zachytenie aj neviditeľných biometrických 

parametrov vlastnoručného podpisu: 

 

 

 

 rytmus podpisovania vrátanie zdvihnutí pera, 

 rýchlosť pohybu,  

 prítlak,  

 zrýchlenie,  

 sklon,  

 a ďalšie parametre podľa normy ISO/IEC 19794-7 

Digitalizovaný podpis 

PosAm bSign 
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 Biometrické údaje definované zákonom o Ochrane osobných 

údajov 428/2002 Z.z. 

 Podľa § 4 ods. 1 písmena n Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie 

biometrickým údajom osobný údaj fyzickej osoby, na základe 

ktorého je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná, napr. odtlačok 

prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny, profil 

deoxyribonukleovej kyseliny, 

 Podľa § 8 ods. 4 spracúvanie biometrických údajov možno 

vykonávať len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone, ak  

a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona, alebo  

b) na spracúvanie dala písomný súhlas dotknutá osoba.  

 

Biometrický vs digitalizovaný podpis 

PosAm bSign 
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 Biometrické údaje definované zákonom o Ochrane osobných 

údajov 428/2002 Z.z. 

 Podľa § 9 ods. 3 Ustanovenie § 8 ods. 4 sa nepoužije, ak sa 

spracúvajú biometrické údaje s výnimkou analýzy 

deoxyribonukleovej kyseliny a profilu deoxyribonukleovej kyseliny 

fyzických osôb na účely evidencie alebo identifikácie vstupu do 

citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov 

alebo prístupu do technických zariadení alebo prístrojov s vysokou 

mierou rizika a ak ide výlučne o vnútornú potrebu prevádzkovateľa. 

Biometrický vs digitalizovaný podpis 

Leo Barysz, produktový manažér pre bSign 
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 Biometrické údaje definované zákonom o Ochrane osobných 

údajov pre jednoznačné a nezameniteľné určenie osoby 

DNA 

Biometrický vs digitalizovaný podpis 

Odtlačok Sietnica Krvné riečište 

Leo Barysz, produktový manažér pre bSign 
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| Biometrický vs digitalizovaný podpis 

 Digitalizovaný vlastnoručný podpis nie je biometrický v zmysle 

zákona o Ochrane osobných údajov 428/2002 Z.z. 

Podoba tváre Podpis Hlas 

PosAm bSign 
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| Overovanie podpisu 

 Podpis klienta: dynamický (3D), statický (2D) 

 Vytvorenie osobného profilu s podpisovými vzormi 

 Uloženie osobného profilu a priradenie ku klientovi 

 Overenie zhody podpisu voči vzoru v priradenom profile 

 Prispôsobovanie podpisových vzorov v čase sa meniacemu 

rukopisu 

 Umožnenie auditu procesov 

 

PosAm bSign 
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| Podpisové profily a vzory 

 Podpisový profil pozostáva zo 4 až 6 digitalizovaných podpisov 

 Digitalizované podpisy sú spolu s biometrickými údajmi 

zašifrované a uložené v databáze Biometrického servera 

PosAm bSign 



l 

| Overenie podpisu v prípade súdneho sporu 

 Forenzný nástroj SIGNificant PenAnalyst 

PosAm bSign 
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| Zaručený elektronický vs digitalizovaný podpis 

Overenú časovú pečať nezávislej 

CA  

(označené časovou CA) 

Podpis 

(encrypted SHA-1 hash value) 

Certifikát použitý na pečatenie  

(neobsahuje privátny kľúč) 

Originálny OCSP  

protokol overenia pravosti podpisu 

(pochádza z CA) Digitalizovaný podpis 

obsahujúci biometrické údaje 

Digitálna pečiatka 

(viditeľný odtlačok pečiatky) 

PosAm bSign 
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| Východisková situácia v Tatra banke 

 Pri identifikácii klienta pracovníci banky manuálne overovali 

platnosť dokladov a manuálne zadávali údaje o klientovi pre účely 

vyhľadávania klientských údajov v bankovom systéme. 

 Pri overovaní podpisov pracovník banky manuálne porovnával 

vizuálnu podobu podpisu z tlačiva oproti vzorovému podpisu 

zobrazenému na displeji. 

 Správa podpisových vzorov k účtom bola procesom manuálneho 

vypísania tlačiva, typovania údajov o subjekte, ručného 

skenovania podpisového vzoru a následného manuálneho 

overenia zhody oprávneným pracovníkom. 

PosAm bSign 
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| Ciele 

 Automatizácia identifikácie klienta na základe dokladu totožnosti, 

overenie jeho platnosti a odovzdanie nasnímaných identifikačných 

údajov do bankového systému na ďalšie spracovanie, 

 Automatizácia správy podpisových vzorov k účtom a plynulý 

prechod na digitalizovaný podpis, zvýšenie bezpečnosti procesov 

overovania transakcií prostredníctvom podpisu. 

Leo Barysz, produktový manažér 
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| Prípadová štúdia – skener dokladov 

 

 

PosAm bSign 
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| Prípadová štúdia – digitalizovaný podpis 

 

 

PosAm bSign 
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| Prínosy 

 
 Zachovanie kontinuity - pracovníci banky a klienti neboli 

konfrontovaní s potrebou meniť zaužívané procesy a zvyky. 

 Rýchlosť a efektivita obsluhy – automatizácia procesov 

identifikácie klientov, vytvárania podpisových digitalizovaných 

vzorov a overovania podpisov. 

 Zníženie chybovosti - elektronické načítanie údajov pri 

identifikácii a elektronické overovanie zhody digitalizovaného 

podpisu potlačilo vplyv „ľudského faktoru“. 

 Zvýšenie bezpečnosti – ochrana údajov a audit procesov 

podpisovania, správy a overovania podpisov. 

 Flexibilita riešenia - jednoduchá integrácia do existujúcich 

procesov a systémov banky, možné rozšírenie  

o elektronický podpis a obeh dokumentov. 

PosAm bSign 
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Ďakujeme za pozornosť 


