Protocoladora Digital de Documentos Eletrônicos
A BRy PDDE é um sistema que gera recibos de entrega de documentos
eletrônicos com o registro da data e hora em que foram emitidos, o
Protocolo Digital. Os recibos possuem data e hora obtida em fonte de
tempo oficial, garantindo a irretroatividade e rastreabilidade.
Os protocolos digitais possibilitam comprovar o envio e recebimento de
documentos eletrônicos, sua integridade e o ordenamento cronológico.

Eficiência

Segurança

Critério

Emite centenas de
protocolos por segundo
e dispensa o uso de
informações impressas
para a tramitação
de processos.

Garante que o
conteúdo e a data
não serão alterados
depois da emissão
do protocolo.

Assegura que a
emissão dos protocolos
siga rigorosamente a
ordem de requisição.

Facilidade

Suporte

Integridade

Fácil integração com
diversas aplicações
de qualquer biblioteca
de mercado que
implemente o padrão
definido na RFC 3161.

Administração e
operação do sistema
realizada através de
interface Web, com
passo a passo para
configuração inicial
em todas as telas.

Certifica que as informações
entregues pelo emissor do
documento não sofreram
alterações. Oferece um
comprovante legal de
envio e recebimento,
pois os protocolos são
assinados digitalmente.

A BRy PDDE garante a tempestividade e integridade de documentos em
processos digitais. Ideal para empresas que necessitam registrar o horário
de envio e recebimentos de arquivos, documentos digitais e a constante
verificação de sua integridade com eficiência e confiabilidade na
tramitação de seus processos.

Funcionamento
1 - Solicitar
01
O solicitante envia um
documento a ser protocolado
através de uma aplicação
integrada.

3 - Protocolar
Ao receber o documento
a PDDE gera e devolve um
recibo datado e assinado
digitalmente, que garante
temporalidade e integridade
do documento que foi
entregue aos envolvidos.

Fonte legal e
segura de tempo

201
- Sincronizar
A PDDE mantém o
sincronismo de data e hora
conectado à uma fonte
externa de tempo.

Formas de aquisição:

SaaS

Licenciamento
de Tecnologia

OnPremisses

