Sistema de Carimbo do Tempo da BRy Tecnologia
O BRy SCT é um sistema que garante a conformidade da emissão do
carimbo do tempo com a hora do relógio e com a ordem de recebimento
das requisições, seguindo critérios de uma entidade de auditoria de tempo
responsável pela hora confiável, oficial e legal.
É um appliance composto por computador servidor, módulo de hardware
seguro e software dedicado para emissão segura do carimbo do tempo.

Monitoramento

Rastreabilidade

Sincronismo

Desempenho
e estabilidade
para ambientes de
alta demanda. Permite
monitoramento do status
de funcionamento.

Emite os Carimbos do
Tempo na mesma ordem
em que são recebidas as
requisições identifica e
registra todas as ações
executadas.

Mantém o relógio do SCT
sincronizado de forma
auditável com um relógio
atômico através de um
Sistema de Auditoria e
Sincronismo - SAS.

Proteção

Conformidade

Data e hora armazenadas
internamente no HSM.
Permite gerenciamento
e proteção de chaves
privadas.

Sistema de carimbo do
tempo homologado pela
ICP-Brasil, em
conformidade com a
regulamentação
brasileira.

Flexibilidade

Irretroatividade

Acompanha todos os
recursos para integração
rápida em aplicações
computacionais.

Garante a
irretroatividade
na emissão de
Carimbos do Tempo.

O BRy SCT é ideal para empresas e instituições que desejam constituir sua
própria Autoridade de Carimbo do Tempo com sistemas de gerenciamento
próprio ou queiram aumentar a sua capacidade de emissão de carimbos.

Funcionamento

Monitorar
Periodicamente uma
fonte externa oficial faz
o monitoramento dos
relógios do SCT e garante
a exatidão do tempo.

01
1 - Solicitar
O usuário solicita a emissão
do carimbo do tempo para o
documento eletrônico através
de uma aplicação.
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SEQ

BRy SG de ACT

3 - Emitir

2 - Datar

O carimbo do
tempo gerado com
rastreabilidade garantida
é enviado ao solicitante.

O BRy SCT adiciona a data
e hora oficial com evidências
de rastreabilidade da fonte
de tempo.

Formas de aquisição:

Licenciamento
de Tecnologia

OnPremisses

Fonte do
Tempo Oﬁcial
SAS

