Menandatangan Semua Dokumen Jadi
Lebih Mudah, Aman dan Terpercaya

Dengan
Tanda Tangan Elektronik

PT Indonesia Digital Kreasitama perusahaan yang
bergerak dibidang Teknologi Informasi dengan fokus
pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk
kemajuan digitalisasi dunia usaha di Indonesia
Kami percaya solusi dan inovasi dua hal yang
tidak mungkin dipisahkan

Mari Beralih ke Tanda Tangan
Elektronik dengan beragam keuntungan
Efektif & Efisien
Menghemat waktu dan biaya atas setiap pekerjaan

Sah Sesuai Hukum

Memiliki kekuatan hukum yang sesuai peraturan yang berlaku
(UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE)

Aman
Dengan Algoritma komputer setiap user yang telah membubuhkan Tanda
Tangan Elektronik akan memegang kunci, kode atau penanda khusus

Ramah Lingkungan
Mengurangi penggunaan kertas, storage penyimpanan dan
resiko hilang, rusak akan dokumen atau dibuka,dicuri pihak lain

Salah Satu Layanan
PT Indonesia Digital Kreasitama
Kami menawarkan layanan kepada warga negara Indonesia untuk
penandatangannan elektronik / digital secara online dengan cara yang cepat
dan mudah dari mana pun anda berada.
Tidak hanya menghemat biaya serta waktu tetapi juga sah secara hukum
karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik
Indonesia
Layanan Tanda Tangan Eletronik beserta stemple waktu yang dilekatkan pada
setiap dokumen / transaksi elektronik didukung akan keOtentikan data pribadi /
Badan yang ter-Registrasi serta ter-Verifikasi dengan Proses KYC baik secara
Online dan Offline dan juga disertai fungsi anti penyangkalan

iNsign membantu Anda bekerja lebih
Efisien dan Optimal
KEAMANAN
Penerapan kombinasi Two
Factor Authentification (2FA)
pada saat melakukan Tanda
Tangan Elektronik

INTEGRITAS DATA
Dengan Tanda Tangan Elektronik
menjamin setiap dokumen digital masih
asli atau tidak pernah dimanipulasi
karena setiap perubahan data akan
tersimpan informasi didalamnya

NIR PENYANGKALAN

HANDAL

Setiap Dokumen yang

Jasa dan teknologi yang

ditandatangan secara Elektronik
tidak bisa disangkal terkait
perubahan didalamnya

kolaboratif mendorong Open
API dan Open Gateways

dengan tanda tangan elektronik menjadikan
bisnis anda lebih efisien & menguntungkan

Gunakan Sekarang

PT Indonesia Digital Kreasitama
Jl Rs Fatmawati No 23 D Jakarta Selatan 12410
021 2765 4923
layanan@insign.id

www.insign.id

