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 הצעת מחיר להנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת 

 

כחברת  8444והוקמה בשנת  בישראל החברה המובילה בחתימה אלקטרונית היאומסיין ק

 .8407מאז שנת  פרויקטים מורכבים לשואינטגרציה פיתוח ב בת של קומדע המתמחה

כגורם  על ידי משרד המשפטים, לאשר ולהפיץ תעודות אלקטרוניות מאושרות הוסמכהקומסיין 

 . מאשר בישראל

תעודה אלקטרונית שהונפקה על ידי קומסיין, הינה תעודה מאובטחת ומאושרת על פי חוק 

 חתימה האלקטרוני התשס"א ותקנותיו וע"י רשויות המס בישראל. ה

תעודה זו פוטרת את החותם, מעול ההוכחה המשפטית, הטכנולוגית והראייתית, כי החתימה 

 .היא אכן חתימתו והתמלאו דרישות החוק לגביה

 –העולמיות כ  Google -ו Microsoft, Adobeעל ידי חברות ומוכרת אושרה  קומסיין

International Trusted Root ,ולפיכך, כל מסמך  לאומי מוכר ואמיןנכלומר גורם מאשר בי(PDF 

יוכר בכל מחשב  קומסייןהחתום בחתימה אלקטרונית שהונפק על ידי ( , אקסל כדוגמא , וורד

ויאושר  Adobeיוכר אוטומטית ע"י  PDFפורמט . בנוסף, כל מערכות הפעלה אלההמבוסס 

 אוטומטית.

, והיא מנפיקה חתימות אלקטרוניות מאושרות לקוחות300,000  -כהנפיקה עד היום ללקומסיין 

, רופאיםיועצי מס, "ח, חשבי שכר, ארולופרטיות, ממשלתיות יות למנהלים, לנציגי חברות ציבור

ארגונים  אלפיולעובדי רווחה, אופטיקאים, לעובדי מדינה, עו"ד, שמאים, עמילי מכס, אדריכלים, 

 במשק.

המאפשרת למשתמש  COMSIGN DESKTOP)אישי )הלקומסיין תוכנת חיתום למחשב 

לא רק הכרטיס )והחתימה החוקית שעל גבי שהוא באמצעות או דוח חתימה על כל מסמך 

 05%תוכנה זו מוצעת למייצגים בהנחה של (. שזו משימה ספציפית דוחות לרשות המסים

המחיר כולל  משרד.וספת לכמויות עבור מספר משתמשים בקיימת הנחה נ ממחיר המחירון.

 רכה.דהתקנה וה

 

 :מחירים מיוחדים למייצגים

 

 

 

 שם המוצר תיאור המוצר מחיר

 + חתימה מאושרת  חכם כרטיס שנים 0לתקופה של מאושרת כולל חתימה חכם כרטיס  ש"ח 860 

 קורא כרטיס חכם )אם אין ברשותך(  ש"ח 65

 מקיפה הדרכה ובכרטיס תוכנההדרכה על השימוש ב כלולה במחיר

 סיוע בהתקנת התוכנה מרחוק .הדרכה ו, שרות טכני  כלול במחיר
 80:88-80:08, ה-א ן הימים בי

 שנים( 7שרות לכל אורך התקופה )

 הגעה לבית הלקוח   כרטיסים  88בהזמנה מעל  ללא עלות הגעה ללא עלות 

 שנים  7לאחר  טלפוניחידוש   לפני תום פקיעת הכרטיס הקיים ש"ח  888

 Comsign Desktop תוכנת חתימה למחשב האישי על המחירון 50%
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 תנאים כללים:

 

  כולל מע"מ המחירים 
 שנים 0על הכרטיס והקורא לתקופה של  אחריות. 
  הכרטיס, יידרש תשלום מחדש אולם עקב אובדן  הנפקה חוזרתבמידה ויידרש להנפיק

 עבורה שולם ולא בוצע שימוש בכרטיס האובד.הנותרת יינתן זיכוי על התקופה 
  ניתנת לשחרור מרחוק ללא צורך בהגעה.)במידה ונחסם( חסימת כרטיס 
 .חידוש טלפוני בתום התקופה 
 

 דרכי התקשרות :
 

 80-0990068  0558או  8שלוחה* 
  89-0550668 –סניף חיפה 
  86-7995944 –סניף ירושלים 
  ירושלים , ת"א , ב"ש חיפה –סניפי החברה הנפקות בניתן לתאם , 

 
 
 

 בברכה,
 קומסיין תאום הנפקות צוות 

 
 
 

  


