A Exatus.Net sempre buscando aprimoramento e novas
tecnologias para proporcionar aos seus clientes “O
diferencial ao seu alcance” em uma busca constante para
atender as suas necessidades , acaba de disponibilizar a
mais NOVA VERSÃO para o mercado financeiro do nosso
Aplicativo AssinaNet , para ASSINATURA ELETRÔNICA EM
CONTRATOS DE CÂMBIO.

A Assinatura Eletrônica é o meio legalmente aceito para
que pessoas possam assinar documentos eletrônicos com a
mesma validade jurídica de sua assinatura de “próprio
punho”. Sua força jurídica é garantida pela MP 2.200 de
fevereiro de 2001.

Um novo aplicativo desenvolvido com a mais alta
tecnologia existente no mercado para ASSINATURAS
ELETRÔNICAS E/ OU DIGITAIS EM CONTRATOS DE CÂMBIO
baseado nas normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil, através CIRCULAR 3829 DE 09 DE MARÇO DE 2017.

BC autoriza a assinatura de contratos de
câmbio por diferentes meios eletrônicos

Contratos de câmbio agora poderão ser assinados
eletronicamente, por meio de internet banking, tokens,
outros certificados digitais ou até aplicativos de celulares.

A novidade busca alinhar a regulamentação em vigor às
inovações tecnológicas, além de facilitar a formalização de
contratos de câmbio no país. “É uma medida que traz
eficiência principalmente para empresas que fazem
inúmeros contratos de câmbio diariamente, como aquelas
que trabalham com importação e exportação”, destacou o
diretor de Regulação, Otávio Damaso.
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ESTRUTURA DE SEGURANÇA NA INTERNET

INTEGRIDADE

A Exatus.Net utiliza tecnologia de segurança para a
disponibilização e o intercâmbio de documentos
eletrônicos na internet. Todas as informações confidenciais
são criptografadas garantindo o sigilo de suas informações

Os documentos no formato PDF são assinados
eletronicamente, e as assinaturas são incorporadas
visualmente no documento, facilitando sua distribuição e
validação.

- Acesso Seguro;
Criptografia com chave certificada

A integridade do documento eletrônico é garantida através
de HASH SHA 512 que atua como uma “impressão digital”
do documento, ou seja, esse HASH não se repete nunca,
impossibilitando que o documento seja alterado durante
todo o processo de assinatura.

- Assinatura Eletrônica
Autencididade, Assinatura Eletrônica com chave certificada

ASSINANET, FACILITANDO O SEU DIA A DIA NAS
ASSINATURAS DE SEUS CONTRATOS DE CÂMBIO

AGILIDADE

A partir do momento em que o documento estiver
finalizado na instituição financeira, será disponibilizado no
aplicativo para as partes envolvidas assinarem
eletronicamente.

Solicite hoje mesmo uma apresentação e proposta
comercial.
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