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Portal API

Kasutate enam kui 1000 allkirja kuus? Valige sobiv pakett järgnevate hulgast:

1. 1000 allkirja kuus — 300 €/kuus, lisaallkirja maksumus 0,30 €/allkiri.

2. 2000 allkirja kuus — 500 €/kuus, lisaallkirja maksumus 0,25 €/allkiri.

3. 3000 allkirja kuus — 600 €/kuus, lisaallkirja maksumus 0,20 €/allkiri.

Klient valib paketi teenusega liitudes. Paketti käesoleva kuu jaoks saab muuta kuni 1. kuupäevani 
käesoleval kuul.

Muud tingimused

Kõik hinnad on esitatud eurodes, ei sisalda käibemaksu. 

Hinnad kehtivad ainult koos Teenusetingimuste ja Andmetöötluslepinguga.

Hinnad kehtivad kõigi Dokobit poolt toetatud digi-ID vahendite kasutamisel, välja arvatud Islandil ja 
Norras kasutatavatele digi-ID-dele. Teiste digi-ID-de toetamise ja hinnainfo saamiseks saatke 
palun päring aadressil sales@dokobit.com.  

Dokumentatsioon

https://beta.dokobit.com/api/doc  

Teenus Hind

Portal API 80 €/kuus

Allkirja maksumus 0,40 €

Ühekordne liitumistasu (rakendub igale uuele süsteemile ja igale 
ligipääsu konfiguratsioonile) 150 €

sales@dokobit.com 2

mailto:sales@dokobit.com
https://www.dokobit.com/compliance/terms-of-service
https://www.dokobit.com/compliance/dpa
mailto:sales@dokobit.com
https://beta.dokobit.com/api/doc


Bränditud kasutajakogemus Dokobit portaalis
E-kirjadena saadetavad teavitused allkirjastajatele on bränditud teie ettevõtte logo ja värvidega:  

Osa Dokobit portaali vaade, kus allkirjastavad osapooled, kes ei ole Dokobit portaali kasutajaks 
end registreerinud või portaali sisse loginud, on bränditud teie ettevõtte logo ja värvidega: 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Kui lisatud osapool on Dokobit portaali kasutaja, on teie ettevõtte logo nähtav sisselogimise vaatel:

Teie ettevõtte logo kuvatakse dokumentide nimekirjas teie poolt jagatud dokumendi juures:

Teie ettevõtte logo kuvatakse Dokobit portaalis teie poolt jagatud dokumendi detailvaatel:
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Teenuse kättesaadavus ja turbeinfo

Teenuse kättesaadavus

Teenuse kättesaadavus kuus — 99,95%. Kättesaadavuse ajalugu on leitav siit.

Lubatud andmekadu (RPO) — 1 tund.

Taasteaeg (RTO) — 2 tundi.

Maksimaalne katkestuse lubatud kestvus (MTPOD) — 4 tundi.

Teenusepakkuja võimaldab järgmistel juhtudel kuutasu vähendamist:

10% allahindlust, kui teenuse kättesaadavus oli vahemikus 99,5% kuni 99,0%;

30% allahindlust, kui teenuse kättesaadavus oli vahemikus 99,0% kuni 95,0%;

100% allahindlust, kui teenuse kättesaadavus oli vähem kui 95%.

Turbeinfo

Teenused, äriprotsessid, sisemised süsteemid, arenduse ja 
tugiteenuste protsessid vastavad ISO/IEC 27001 (andmeturbe 
juhtimissüsteem) standardile sertifikaadi fookusega “pilvepõhised 
teenused digiallkirjastamiseks, digitembeldamiseks, autentimiseks, 
digiallkirjade ja digitemplite valideerimiseks ja seotud tarkvara 
arendamiseks, pakkumiseks ja toetamiseks”. Sertifikaat on leitav siit.

Vastavus eIDAS-le

Dokobit lahendused on ehitatud vastavalt kõigile Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 919/2014 (eIDAS) 
toodud tehnilistele nõuetele. Lisaks on Dokobit esimene 
digiallkirjade ja digitemplite valideerimise kvalifitseeritud 
usaldusteenuse pakkuja Baltikumis, millele teostab järelevalvet 
liikmesriigi järelevalveasutus ning mis on kantud usaldusteenuste 
usaldusnimekirja. Sertifikaat on leitav siit.

Kindlustus

Dokobit on kindlustatud ametialase vastutuskindlustuse, 
andmelekke ja küberrünnakute vastu. Sertifikaat on leitav siit.
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