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Portāla API

Vai veicat vairāk nekā 1000 parakstu mēnesī? Izvēlieties kādu no parakstu 

pakām:

1. 1000 parakstu mēnesī — 300 €/mēnesī ar papildu parakstu cenu 0,30 €.

2. 2000 parakstu mēnesī — 500 €/mēnesī ar papildu parakstu cenu 0,25 €.

3. 3000 parakstu mēnesī — 600 €/mēnesī ar papildu parakstu cenu 0,20 €.

Pakalpojuma pasūtīšanas laikā klients var izvēlēties parakstu paku. Nākamā mēneša paku var 
izvēlēties vai mainīt līdz tā mēneša 1. dienai.

Citi nosacījumi

Visas cenas norādītas eiro, bez PVN. 

Cenas ir spēkā tikai ar Dokobit sniegtajiem Pakalpojumu noteikumiem un Datu apstrādes līgumu.

Cenas ir derīgas, izmantojot visus Dokobit atbalstītos eID rīkus, izņemot Islandes un Norvēģijas 
rīkus. Lai saņemtu atbalstu un cenas citiem eID rīkiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu 
sales@dokobit.com.  

Dokumentācija

https://beta.dokobit.com/api/doc  

Pakalpojums Cena

Portāla API 80 €/mēnesī

Cena par parakstu 0,40 €

Vienreizēja iestatīšanas maksa (tiek piemērota katrai jaunai 
sistēmai un jaunai piekļuves konfigurācijai) 150 €
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Pielāgota zīmola pieredze Dokobit portālā
E-pasta paziņojumi, kurus saņems uzaicinātās puses, tiks veidoti ar jūsu uzņēmuma logotipu un

zīmola krāsām:  

Dokobit portāla lietotāja saskarnes daļu, kad uzaicinātā puse paraksta dokumentu, nereģistrējoties

portālā, rotā jūsu organizācijas logotips un krāsas: 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Ja uzaicinātā puse ir reģistrēts Dokobit portāla lietotājs, pieteikšanās logā būs redzams jūsu 
uzņēmuma logotips:

Jūsu uzņēmuma logotips būs redzams dokumentu sarakstā blakus kopīgotajam dokumentam:

Logotips būs redzams arī Dokobit portālā, kad tiks atvērts jūsu kopīgotais dokuments:
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Pakalpojumu pieejamība un informācijas drošība

Pakalpojumu pieejamība

Pakalpojumu pieejamība mēnesī - 99,95%. Pieejamības vēsturi iespējams redzēt šeit.

Atkopšanas punkta mērķis (RPO) - 1 stunda.

Atkopšanas laika mērķis (RTO) - 2 stundas.

Maksimālais pieļaujamais dīkstāves periods (MTPOD) - 4 stundas.

Pakalpojuma sniedzējs piemēro atlaidi mēneša rēķinam, ievērojot šādus nosacījumus::

10% atlaide, ja pakalpojuma pieejamība ir bijusi starp 99,5 un 99,0%;

30% atlaide, ja pakalpojuma pieejamība ir bijusi starp 99,0 un 95,0%;

100% atlaide, ja pakalpojuma pieejamība ir bijusi zem 95%.

Informācijas drošība

Pakalpojumi, biznesa operācijas, iekšējās sistēmas, izstrādes un 
atbalsta procesi atbilst ISO/IEC 27001 (informācijas drošības 
pārvaldība) standartam ar sertifikācijas jomu “mākoņpakalpojumi 
e-parakstīšanai, e-zīmogošanai, e-identifikācijai, e-paraksta un 
zīmoga validācijai un ar to saistītai programmatūras izstrādei, 
piegādei un atbalstam”. Sertifikāts atrodams šeit.

eIDAS atbilstība

Jau no pirmsākumiem Dokobit ir veidots atbilstoši visām Regulas 
(ES) Nr. 910/2014 (eIDAS) tehniskajām prasībām. Turklāt Dokobit 
ir pirmais kvalificētais uzticamības pakalpojumu sniedzējs  
e-parakstu un e-zīmogu validēšanai Baltijā, kuru uzrauga 
dalībvalstu uzraudzības iestāde un kas ir iekļauts ES uzticamo 
pakalpojumu sarakstā. Sertifikāts atrodams šeit.

Apdrošināšana

Dokobit ir apdrošināta atbildība par profesionālo atbildību, 
privātuma pārkāpumiem, kiberuzbrukumiem. Sertifikāts atrodams 
šeit.
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