Zaručená konverzia
Služba, prostredníctvom ktorej zabezpečíte transformáciu pôvodného dokumentu v listinnej podobe do
dokumentu v elektronickej podobe alebo pôvodného dokumentu v elektronickej podobe do dokumentu
v listinnej podobe.

Zaručená konverzia z elektronickej
do listinnej podoby

Zaručená konverzia z listinnej
do elektronickej podoby

Môžete ju využiť:

Môžete ju využiť:

Parametre služby:

Parametre služby:

v situáciách, kedy nie je možné v ďalšom konaní využiť el.
dokument doručený do elektronickej schránky

Formát
pôvodného
dokumentu

Formáty neautorizovaných elektronických dokumentov:
PDF/A-1a
XML údaje vyplneného elektronického formulára zverejneného
v module elektronických formulárov podľa zákona o e-Governmente

Formáty autorizovaných elektronických dokumentov:

pri elektronickej komunikácii / konaní voči štátu
pri vytváraní elektronického archívu

Formát pôvodného
dokumentu

originál / úradne osvedčená kópia
veľkosť max. A4
max. počet strán 30

Formát výstupného
dokumentu

ASiC kontajner obsahujúci spoločne autorizované elektronické dokumenty:
elektronický dokument vo formáte PDF s naskenovaným obsahom pôvodného dokumentu
elektronický dokument vo formáte XML
s údajmi osvedčovacej doložky

PDF/A-1a
XML údaje vyplneného elektronického formulára zverejneného
v module elektronických formulárov podľa zákona
o e-Governmente, v štruktúre XMLDataContainer podľa Výnosu
Ministerstva financií o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy

Formáty zdokonalených elektronických podpisov a pečatí:
Základný profil PAdES v súlade s technickou špecifikáciou
ETSI TS 103172 v.2.2.2
Základný profil CAdES v súlade s technickou špecifikáciou
ETSI TS 103173 v.2.2.1
Základný profil XAdES v súlade s technickou špecifikáciou
ETSI TS 103171 v.2.1.1
Profil XAdES_ZEP – formát ZEP na báze XAdES v1.0

www.posta.sk

infolinka 0850 122 413

Formáty podpisového alebo pečaťového kontajnera:
kontajner ZEPf
základný profil podpisového/pečaťového kontajnera vo formáte
ASiC v súlade s technickou špecifikáciou ETSI TS 103174
v.2.2.1

Všetky autorizácie v podpisovom kontajneri sa musia vzťahovať spoločne na všetky dokumenty.
Formát
výstupného
dokumentu
Spôsob
odovzdania
výstupného
dokumentu

čiernobiely listinný dokument vo formáte A4 neoddeliteľne
spojený s vytvorenou osvedčovacou doložkou

 USB flash disk

K autorizácii je pripojená kvalifikovaná
elektronická časová pečiatka.
Spôsob odovzdania
výstupného dokumentu

USB flash disk
dočasné úložisko dostupné cez VPN prístup
(len zmluvní zákazníci)

Aké sú výhody:

rovnaké právne účinky a použiteľnosť na právne účely
v rovnakom rozsahu ako osvedčená kópia pôvodného
dokumentu
50 % úspora súdnych / správnych poplatkov

Na vybraných poštách (IOM pracoviskách), ktorých
zoznam je na www.posta.sk

Za službu môžete zaplatiť:
v hotovosti
platobnou kartou
faktúrou (len zmluvní zákazníci)

Cenník

Aké sú výhody:

rovnaké právne účinky a použiteľnosť na právne účely v
rovnakom rozsahu ako elektronická podoba dokumentu
geografická a časová dostupnosť služby

Na vybraných poštách (IOM pracoviskách), ktorých
zoznam je na www.posta.sk

Za službu môžete zaplatiť:
v hotovosti
platobnou kartou

Cenník
Počet strán
pôv. dokum.

Cena v
EUR

Počet strán
pôv. dokum.

Cena
v EUR

1

1,50

5

2,60

2

1,75

10

3,95

3

2,05

20

6,70

4

2,30

30

9,45

Počet strán pôvodného
dokumentu

Cena v EUR

1

2,16

2

2,52

3

2,88

4

3,24

5

3,60

10

5,40

20

9,00

30

12,60

