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CERTIFICADO DIGITAL
PASSA A TER BIOMETRIA
A certificação digital tornou-se ainda mais segura. Além de todo o rigor já existente, que
garante a sua Inviolabilidade, os novos certificados digitais contarão com o benefício da
biometria. A certificação, que já permitia inúmeros benefícios, passará a ter um papel ainda
maior com a biometria, que facilitará a comprovação da identidade das pessoas com certificado
digital para abrir e fechar contas, permitir abertura de fichas cadastrais no varejo em
geral, além de outras utilizações que surgirão. LEIA MAIS

Notícias
Certificado Digital pode abrir
e fechar contas pela internet

São Paulo recebe a Cards
Payment & Identification 2016

O Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou que os bancos podem oferecer mais serviços online que ajudarão o
dia a dia dos correntistas, entre os quais, a abertura e o encerramento de contas bancárias ou de poupança. Para isso,
será preciso que as instituições financeiras invistam em tecnologias, como o Certificado Digital, que garantam a identidade da pessoa para, assim, evitar fraudes. LEIA MAIS

O evento, maior feira de tecnologia para o setor de cartões,
meios de pagamento, identificação e certificação digital e
e-commerce da América Latina, reunirá cerca de 130 marcas
expositoras nacionais e internacionais entre os dias 15 e 17 de
junho, no Expo Center Norte. A ANCD apoia institucionalmente
a iniciativa. Com expectativa de público de cerca de 6 mil pessoas entre congressistas e visitantes, o evento promove encontro entre profissionais do setor. LEIA MAIS

Juntas Comerciais já utilizam
Certificado Digital

O benefício da senha única e
o uso de Certificado Digital

Algumas Juntas Comerciais do Brasil, como São Paulo e
Minas Gerais, já utilizam o Certificado Digital para diminuir a
burocracia e agilizar a abertura e fechamento de empresas.
Agora, a Jucap (Junta Comercial do Estado do Amapá) também aderiu a esta tecnologia para facilitar a vida dos empresários. A Junta Digital já está em funcionamento nos municípios de Santana e Serra do Navio e, até julho, os demais
municípios já estarão integrados ao sistema. LEIA MAIS

O certificado digital é um facilitador da vida do cliente
dos bancos. Nós, da Associação Nacional de Certificação Digital (ANCD) não temos a menor dúvida em
fazer essa afirmação. O CD liberta o cliente do vínculo
a um computador específico, ou seja, se o cliente possui um certificado digital, ele pode acessar o seu gerenciador financeiro ou a sua conta corrente em qualquer
lugar, sem necessitar cadastro e autorização prévia do
computador, como já funciona, por exemplo, no Banco
do Brasil desde 2005. LEIA MAIS
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A Certificação Digital na área da saúde
Num momento em que o País atravessa uma grave crise no segmento da saúde, com problemas de falta de recursos, logísticos, falta de pessoal, fico imaginando como a Certificação Digital poderia ser uma ferramenta de grande
valia para todos os governos. Se poderia por exemplo ter uma noção exata sobre as necessidades médicas e mais
prementes de cada região, a informação correta sobre os estoques de equipamentos e medicamentos, as validades
desses produtos. Desta forma, e com a inclusão dos prontuários médicos, se poderia otimizar recursos, melhorar o
atendimento e com isso certamente amenizaríamos essa grave situação.
Outro dia li na internet um texto de uma médica chamada Maramelia Miranda, neurologista de São Paulo e que atua em
três dos hospitais, além de seu consultório. Ela contava que era uma estudiosa no assunto novas tecnologias aplicadas
à saúde e que ao tomar conhecimento da certificação digital começou a vislumbrar o quanto essa ferramenta poderia
ajudar o setor. “Comecei a estudar mais sobre a certificação digital e a imaginar o quanto aquela pequena coisa poderia
mudar as minhas atividades no futuro”, descreve ela.
A maioria dos grandes hospitais possuem sistemas de prontuário dos pacientes, mas ainda há muito a se avançar
nesse segmento no que se refere ao uso e à facilitação que o Certificado Digital pode proporcionar. Assim como ocorre
com maior celeridade na Justiça, o setor médico aos poucos tomará conhecimento dos benefícios e segurança que a
Certificação Digital possibilita no dia a dia. Como descreve a doutora Maramelia, poderia representar simbolicamente o
fim do carimbo, a imagem da nossa burocracia.
O Certificado Digital no uso médico daria validade jurídica e segurança a todos que utilizam a fonte médica em suas
atividades diárias, como laboratórios, análises clinicas etc.. O Prontuário Eletrônico do Paciente com certificado digital
garantiria ministrar corretamente medicamentos, acompanhar a recuperação dos mesmos, a visualização da evolução
de doenças crônicas. Sem contar que reduziria erros médicos, erros interpretativos e seria de fácil visualização em
atendimentos remotos em qualquer parte do mundo.
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