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• Totes les empreses i organitzacions busquen incrementar l'eficiència dels seus processos de negoci

• En l'actualitat la principal estratègia d'increment d'eficiència és la transformació digital de processos

• L'adopció de solucions electròniques, basades en l'ús i conservació de documents i arxius digitals 
planteja noves necessitats en aquells contextos en què pot requerir-se acreditar enfront de tercers, la 
veracitat del que aquests suports digitals descriuen.

• Casos habituals en els quals la necessitat d'acreditar la veracitat d'un suport digital es planteja són:

• Acreditar que una comunicació va ser lliurada a un determinat destinatari

• Acreditar que un document va ser acceptat per un tercer

• Establir que una informació va ser generada des d'una ubicació i instant concrets

• És en aquesta mena de contextos, on els serveis de Confiança Digital aporten els elements 
necessaris per a convertir els objectes digitals en evidències digitals.

INTRODUCCIÓ



Eliminar els costos i latències de les transaccions en suport imprès adoptant les 
notificacions electròniques

Gestió de l'enviament per 
compte del remitent

DIGITALITZACIÓ

EXEMPLE : NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

PROCÉS

ENVÍAMENT ENTREGA ACCÉS
EVIDÈNCIES

Registre de la confirmació de 
lliurament emès per servidor de 
destí

Registre d'accés i descàrrega a 
documents vinculats

Signatura electrònica i datat digital 
dels objectes de la transacció amb 
remissió a custòdia notarial

Hash i data del missatge enviat i 
adjunts

Hash i data dels missatges de 
transacció rebuts

Hash i data dels logs d'accés i 
descarrega

ACTUACIONS SERVEI DE CONFIANÇA

CERTIFICACIÓ

Emissió Acta d'Evidències 
amb tots els objectes de la 
transacció



Eliminar els costos i latències dels contractes, ofertes, pressupostos i altres 
consentiments gestionats en paper

EXEMPLE : ACCEPTACIÓ ELECTRÒNICA

REVISIÓ CONFORMITATVALIDACIÓ

Gestió de l'enviament de 
la proposta per compte 
del remitent

Validació de la identitat del 
destinatari de la proposta 
d'acceptació

Registre d'accés i revisió del 
document proposat

Hash i data del missatge 
enviat i documents 
proposats

Hash i data dels logs de 
validació i documents 
acreditatius identitat

Hash i data dels logs d'accés 
i visualització

Gestió i registre del 
mecanisme d'expressió de 
conformitat

Hash i data dels objectes 
vinculats a l'expressió de 
conformitat

DIGITALITZACIÓ

PROCÉS

ACTUACIONS SERVEI DE CONFIANÇA

CERTIFICACIÓ

ENVÍAMENT

EVIDÈNCIES

Signatura electrònica i datat 
digital dels objectes de la 
transacció amb remissió a 
custòdia notarial

Emissió Acta d'Evidències 
amb tots els objectes de la 
transacció



OBJECTES DIGITALS > EVIDÈNCIES DIGITALS > ACREDITACIÓ

INTERACCIÓ EVIDÈNCIES ACREDITACIÓ

Evidències Actuació Servei

Policy …

Trust Services

Qualified Services

ISO 27001

TimeStamp issued by…

Intervención

Assessorament

Aportar els recursos necessaris 
que permetin gestionar la 
transacció per a la qual es 
requereix assegurar la 
capacitat d'acreditació.

Generar els suports digitals amb la 
informació necessària i mecanismes de 
certificació electrònica que permetin 
posar a la disposició de les parts les 
evidències

Oferir la informació addicional i, 
en cas necessari, 
l'acompanyament requerit per a 
acreditar enfront de tercers el 
resultat de la transacció.

En la prestació de serveis de Confiança Digital poden identificar-se tres estadis d'actuació


