Fakta o iSmlouvě
Ryze český projekt
Spuštěna v listopadu 2019 po dvouletém vývoji
Za první polovinu roku 2020 vzrostl počet zaměstnanců o 230 %
Každý kvartál roku 2020 podepsáno přes platformu více než 10 000 dokumentů
Firmě DoDo se díky přechodu na iSmlouvu podařilo zkrátit čas potřebný
pro administrativu při náboru nových kurýrů o 90 %
iSmlouva je český startupový projekt společnosti Digital factory.
Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje vytváření, uzavírání
a správu dokumentů on-line, ve firemním prostředí i osobním životě.
Zefektivňuje celý proces administrativní agendy s jasným dopadem
na celkovou úsporu nákladů. Služba je plně v souladu s českou právní
úpravou a dokumenty digitálně podepsané v iSmlouvě jsou platné
a závazné na území České republiky i celé EU.
Projekt byl založen Ondřejem Synovcem v roce 2019. Do roku 2025 má
ambice být lídrem trhu a nejpoužívanější platformou pro digitální podepisování v minimálně 5 zemích Evropy, s více než 5 miliony uživateli.

JEDNODUCHÁ

BEZPEČNÁ

RYCHLÁ

Snadno ovladatelná
a přístupná odkudkoliv na
světě. Bez nutnosti instalace.
Funguje na všech počítačích
a chytrých zařízeních.

Zajišťuje maximálně
bezpečný elektronický
podpis. V souladu s normou
elDAS jsou dokumenty
platné v ČR a celé EU.

Dokument je možné
v iSmlouvě vytvořit
a podepsat během
pár minut - šetřete čas,
náklady i životní prostředí.

Naším posláním je přinést podpis,
který je jednoduchý jako podání ruky,
ale právně závazný. Chceme zbavit
svět papírových dokumentů.

Ondřej Synovec

Zakladatel iSmlouva, CEO
Má více než desetiletou zkušenost v digitálním byznysu.
Založil a řídil úspěšnou digitální agenturu, kde pod jeho
vedením vznikly desítky oceňovaných webových a mobilních
projektů. Působí také jako konzultant a mentor. Od roku 2019
rozvíjí a řídí vlastní startupový projekt iSmlouva. Ve svých
projektech se vždy snaží řešit konkrétní potřeby lidí a firem
- zjednodušit jim život a zefektivnit byznys. Věří, že mnohem
důležitější než odpovědi jsou správně formulované otázky.

iSmlouvu používají:

Kontakt pro média:
Jaroslav Holý | t.: +420 605 476 851
e-mail: jaroslav.holy@ismlouva.cz
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