Prestadora de Serviços de Suporte para
Autoridade de Carimbo do Tempo - ACT na ICP-Brasil
A BRy PSS de ACT viabiliza empresas, órgãos públicos e instituições a
terem sua própria Autoridade de Carimbo do Tempo.
Disponibiliza o serviço completo, desde a estruturação, gerenciamento,
ambiente auditado na ICP-Brasil pelo Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação, infraestrutura física credenciada, logística, recursos humanos,
equipamentos, softwares, datacenter, consultoria para credenciamento, até
a capacitação e operação continuada da ACT do cliente.
Potencialize seu negócio e utilize Carimbos do Tempo de forma confiável
enquanto a BRy cuida da sua ACT.

Validade jurídica

Auditável

Facilidade

Utiliza o sistema de
carimbo do tempo BRy
SCT homologado
ICP-Brasil e Observatório
Nacional que confere
maior grau de confiança
e credibilidade.

Processo de datação
totalmente auditável
que garante a sincronia
entre a solução BRy e
as fontes de tempo
homologadas pela
legislação.

Consultoria
especializada
para auxiliar no
credenciamento
da ACT à ICP Brasil
como PSS.

Rastreabilidade

Escalável

Equipe capacitada

Registro de todos os
Carimbos do Tempo
emitidos, assegurando
rastreabilidade e
sequencialidade.

A solução gerencia as
requisições e as distribui
entre conjuntos de
servidores que emitem
os Carimbos do Tempo.

Profissionais altamente
qualificados, infraestrutura
física, de gestão e de
suporte auditados pela
ICP-Brasil.

Indicada para organizações que desejam se credenciar como
Autoridades de Carimbo do Tempo na ICP-Brasil sem preocupação com
credenciamento, logística e infraestrutura, mas sim com a
potencialização do seus negócios.

Funcionamento
1 - Solicitar
01
O usuário solicita o carimbo do
tempo a um documento através de
uma aplicação. As suas aplicações
e/ou dos seus clientes integradas a
sua ACT, solicitam a emissão do
carimbo do tempo.

Auditar
A BRy PSS de ACT é responsável pela
infraestrutura das ACTs, criando e
mantendo a política de segurança rígida
de todos esses requisitos.
BRy PSS de ACT
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2 - Carimbar
01
SAS

O BRy ACT da ACT credenciada
combina o hash e o tempo
obtido pela fonte confiável,
oficial e rastreável. O arquivo
gerado é assinado digitalmente
e enviado de volta às
aplicações requisitantes.

Fonte do
Tempo Oﬁcial

Formas de aquisição:

XaaS

