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ASSINATURAS E MANUSCRITOS EM 
DOCUMENTOS CAPTURE: CONFIABILIDADE E 
ASPECTOS LEGAIS

LINKS ÚTEIS/
capture – Como Funciona 

http://capture.objectiflune.com/en/howitworks

A tecnologia de escrita digital anoto atende 
aos requisitos para Assinaturas Digitais
/Alemanha, Março de 2013

 www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106

Estudos de caso da Anoto

 www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:solutions

A CANETA DIGITAL ANOTO É IGUAL A QUALQUER 

OUTRA CANETA?

Sim, A caneta digital Anoto escreve com tinta normal no 

papel e é utilizada como qualquer outra caneta.

A TECNOLOGIA ANOTO PODE SER UTILIZADA 

EM TODAS AS INDÚSTRIAS?

A caneta digital Anoto vem sendo utilizada há 10 anos no mundo 
inteiro em várias indústrias, até mesmo aquelas com padroões de 
segurança de documentos de alto nível como saúde, governos, 
finanças e exército.

Visite o site da Anoto e veja estudos de caso em diferentes 
indústrias

OS ARQUIVOS PDF CRIADOS ELETRONICAMENTE 
PELA SOLUÇÃO SÃO CONFIÁVEIS?

Sim, todos os arquivos PDF gerados atendem o 
critério de relevância do ato ESIGN.

QUAL A POSIÇÃO DA ANOTO E DA OBJECTIF 
LUNE QUANTO A VALIDAÇÃO LEGAL?

Objectif Lune e Anoto NÃO estão em posição de garantir 
qualquer validação de qualquer processo usando a tecnologia de 
captura digital para combinar dados de um sistema de TI  com 
os pattenrs únicos da Anoto.

Leis locais podem ser diferentes em cada país ou indústria.

Bom saber
mArÇO DE 2013 /  
VEREDITO RECENTE NA 
ALEMANHA: TECNOLOGIA DE 
ESCRITA DIGITAL DA ANOTO ATENDE 
REQUISITOS PARA ASSINATURA 
DIGITAL
“Um veredito recente da Corte de 
Apelações de Munique decidiu que 
apenas a assinatura eletrônica não é o 
suficiente para consolidar acordos 
entre os consumidores.”

COMO A TECNOLOGIA ANOTO 
UTILIZA TINTA REAL, A 
TECNOLOGIA DE ESCRITA DIGITAL 
ATENDE AOS REQUISITOS PARA 
ASSINATURAS DIGITAIS. 

Leia mais:  

www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106/



Terms & CondiTions

capture 
COMO FUNCIONA

CRIAÇÃO

http://capture.objectiflune.com

Todas as marcas registradas apresentadas
são propriedade de seus respectivos proprietários. 
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“Anoto” e o logotipo Anoto são 
marcas registradas de 

propriedade da Anoto AB.

ASSINATURA

Todos os dados mencionados acima são salvos num 
banco de dados, incluindo um campo indicando 
documentos não assinados.

* Sabendo qual caneta (Pelo ID) é encontrada em qual filial, você pode validar o
documento asinado ainda mais colocando o signatário na respectiva filial.

O cliente aceitou os termos & condições acima.          

- A Data & Hora da assinatura serão gravados.

- O ID único da caneta utilizada para assinatura 
será gravado.*

Nome do Cliente 

ID do Documento (ex. número da fatura ou contrato)

Data & Hora criado/Impresso

ID Único de Pattern  combinado com o timestamp de 
data/hora e id do Documento. 

adicionando uma cláusula sobre o uso da caneta 
digital Anoto pode garantir a legalidade do contrato.

Se o cliente não aceitar, um processo manual 
pode ser utilizado.

O VALOR LEGAL DE DOCUMENTOS COM CAPTURE
Como um método de validação extra para assinaturas manuscritas isoladas, usando Capture e a caneta digital Anoto, informação 

adicional proveniente do sistema é adicionada numa combinação única por página.

Essa informação é recolhida na criação e assinatura de documentos utilizando Capture.

Isso cria uma forma única de verificar a autenticidade e integridade do documento fisicamente assinado e da cópia eletrônica (PDF).

Graças a identificadores adicionais únicos, é possível provar a autenticidade de documentos eletrônicos Capture 
respeitando a copia original:




