
Desenvolvido por:

Assinatura Digital, 
Autenticação Segura 

e Consentimento 
no seu mobile.



Benefícios

Conveniência
Pode estar de férias, numa reunião ou 
num avião.

Comodidade
Através do equipamento pessoal. Sem 
necessidade de equipamentos adicionais.

Compatibilidade
Funciona em smartphones, tablets e PCs. 
Compatível com sistemas operacionais 
iOS, Android e Windows 10.

Redução de custos
Backoffice (suporte a problemas de browser/java e 
passwords), administrativos (motoboy, notário) e 
de hardware (tokens, OTP’s ou smartcards).

Solução para problemas de Java
Os principais navegadores vão descontinuar o Java 
no final de 2016. A app ConsentID para Windows 
garante a continuidade da operação em seus PCs.

Sustentabilidade
Solução paperless, agilizadora de processos, 
flexível e escalável.

Usuários Organizações

Integração

Com o nosso aplicativo
Rápida Implementação
Pronto a usar e sem necessidade 
de investimento.

Interface Customizável
Ideal para a organização que não 
tem aplicativo.

Com o seu aplicativo
Mobile API
Fácil integração no seu aplicativo.

Aumento da Segurança
Integração das funcionalidades do 
ConsentID no seu aplicativo.

Instalação Local
Controle Total de Dados e Processos
Não necessita de ligação com o 
mundo exterior.

Utiliza a Infraestrutura Local
Custo por usuário menor em grandes 
volumes, customizável de acordo 
com requisitos.

Na Nuvem
Integração Rápida
Sem necessidade de adicionar 
infraestrutura.

Pronto Para Usar
Saas (software as a service), 
ideal para projetos de 
pequeno/médio porte.
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O ConsentID, da AET, é uma solução baseada na 

tecnologia de certificação digital e que permite realizar 

transações facilmente com absoluta segurança. Com ele, 

você assina documentos digitalmente autenticados sem 

papel ou caneta, aproveitando e economizando seu tempo. 

Você pode ainda se certificar sobre a autenticidade dos 

usuários de suas plataformas empresariais, dando acessos 

seguros a clientes e funcionários. 

O ConsentID funciona dentro dos parâmetros da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP-Brasil, 

o que garante valor legal às assinaturas digitais realizadas 

através dele. É uma solução única pois não necessita de 

plug-ins ou senhas complexas e você pode utilizá-lo em 

qualquer dispositivo: celular, tablet ou desktop e em 

diferentes sistemas operacionais.

Faça uma demonstração em nosso site:
www.consentid.com.br

Disponível em:


