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Assinador Digital Registral de Documentos Eletrônicos
O Assinador Digital Registral de Documentos Eletrônicos é um software de assinatura de digital e verificação
de assinatura no padrão PKCS#7 freeware. Foi desenvolvido baseado na legislação brasileira de certificação
digital através da legislação da Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Utilizado a partir de certificados digitais do padrão X.509 fornecidos pela Autoridade Certificadora Raíz
Brasileira e de suas Autoridades Certificadoras Subordinadas, este software permitirá que você ou sua
empresa dê validade jurídica aos seus arquivos eletrônicos, ou seja, quando um determinado arquivo é assinado,
automaticamente o assinador adiciona as informações pessoais contidas no seu certificado digital no arquivo
assinado. Isso gerará um Número Hash que o identificará com único e o impossibilitará de qualquer alteração
sem que sua assinatura seja removida do arquivo.
A verificação dos arquivos assinados digitalmente se dá de forma natural, sendo o arquivo exibido juntamente
com as assinaturas digitais e o chancelamento eletrônico. Basta efetuar um duplo-clique sobre um arquivo
assinado (*.p7s, *.p7b, *.dca, *.sig) para que ele possa ser verificado e exibido.
Tela do Assinador Digital Registral de
Documentos Eletrônicos

Recursos Disponíveis no Assinador Digital de Arquivos
Assinatura de arquivos em lote;
Co-Assinatura de arquivos em lote;
Verificação de assinatura em lote;
Chancelamento eletrônico de assinatura para pessoas físicas e jurídicas;
Assinatura digital de registros digitais e certidões digitais, para os cartórios de registro de imóveis;
Chancelamento eletrônico de assinatura para cartórios de registro de imóveis;
Auto-Execução de arquivos assinados digitalmente;
Verificação de assinatura e co-assinatura digital;
Verificação de integridade, validade e revogação;
Exibição de arquivos assinados digitalmente (PDF, IMAGENS, WORD)
Instalação de certificados raízes;
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Instalação da lista de certificados revogados;
Repositório de chaves privadas, públicas, raízes e confiáveis;
Exibição de certificados digitais e seus dados avançados;
Exibição da cadeia de certificação digital;
Exibição da legislação de certificação digital brasileira;
Exibição da Infra-Extrutura de Chaves Públicas Brasileiras;
Sincronismo de data e hora com os servidores da ARISP;
Sistema de FTP integrado para os cartórios de registro de imóveis;
Sistema de validação de protocolo ARISP;
Envio de arquivos assinados por e-mail;
Filtro de arquivos ao assinar;
Atualizador automático de versão;
Integração com outros assinadores do padrão PKCS#7.
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