
O BRy Framework é uma solução completa para simplificar a geração

e verificação dos principais padrões de Assinatura Digital e Eletrônica.

Atende todas as demandas relacionadas à certificação digital de 

diferentes departamentos e sistemas, concentrando funcionalidades 

como logs para auditoria e rastreabilidade.

Reduz custos e esforços 
para garantir que as 
diferentes aplicações 
estejam de acordo com
as normas vigentes da 
legislação brasileira 
(compliance).

Economia

Concentra todas as 
demandas e funcionalidades 
relacionadas a assinatura 
digital e eletrônica. Atende 
centenas de operações por 
segundo, com uso de caches 
de dados e rotinas 
otimizadas.

Velocidade

Agiliza a operação dos 
aplicativos através da 
chamada de serviços 
criptográficos. Reduz o 
tempo de programação
e manutenção de rotinas 
complexas de assinatura 
digital, eletrônica e 
carimbo do tempo.

Otimização

Dispensa a necessidade 
de manter uma equipe 
especializada focada
em certificação digital.

Interoperabilidade

Uma rápida configuração
disponibiliza suas 
operações imediatamente 
no ambiente do cliente.

Fácil Implantação

Atualizações ficam 
disponíveis automaticamente 
para todas as aplicações. 
Garante a validação de 
assinaturas digitais e 
eletrônicas a longo prazo.

Fácil Manutenção

Base de serviços de Assinaturas Digitais



Entregue sob a forma de serviço o BRy Framework atende empresas 

que querem inserir ou aprimorar rotinas de assinatura digital e 

eletrônica de forma rápida e com baixo esforço de manutenção.

Oferece às aplicações um conjunto completo de funções que garantem 

segurança dos documentos eletrônicos.

Funcionamento
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Digital
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Ciclo de vida
de Certificados

Um webservice seguro entrega ao 
Framework as definições necessárias, 

como tipo de documento, padrão de 
assinatura e certificado.

2 - Comunicar

O usuário solicita um serviço 
de documento eletrônico 
seguro através de uma 
aplicação integrada.

1 - Solicitar

3 - Verificar

4 - Certificar

De acordo com o serviço 
solicitado, o Framework então 

valida se os dados recebidos estão 
em compliance com as normativas 

das Autoridades Certificadoras 
ICP-Brasil e com as normas 
nacionais e internacionais. 

Caso a validação seja 
positiva, o Framework 
devolve o documento 
eletrônico seguro, emitindo 
as certificações ou 
validações requisitadas.

Assinatura
de Diplomas BRy ACT

BRy KMS

LCR

Compliance

Recursos Humanos

Processo Eletrônico

Financeiro

Compras

Outros

Formas de aquisição:

SaaS Licenciamento
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