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Cíl: Digitalizace a automatizace
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Až 4 dny mezi podpisem a 
aktivací služby u externích 

prodejců

Každý papírový dokument 

prochází přes 6 různých lidí

Přes 2 mil. listů papíru se 

vytiskne za rok na značkových 
prodejnách

Tisk smlouvy a skenování ID 
dokladu na prodejně trvá

kolem 3 minut

„PAPÍROVÁNÍ“ VLASTNORUČNÍ DIGITÁLNÍ PODPIS

 Automatizace
 Digitalizace
 Efektivita
 Úspory
 Revenue
 Tech. enabler

 Plně  digitální řešení

 Žádné bariéry pro zákazníky

 V souladu s legislativou a bezpečné

 Zachování důkazní pozice O2

 Pro všechny prodejní kanály (mimo 

CC) a většinu dokumentace



Vyplatí se nepodcenit přípravu
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2012

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Analýza
Architektura
Legal / Security

Development

Pilot 6.2.

 Business 

požadavky

 Business case

 Legal analýza

 Risk analýza

 RFP / tendr

 Detailní design

 Vývoj

 Testing

 HW instalace

2014

 Vybrané 

kanály

~ 9 měsíců ~ 11 měsíců

Specifické legislativní a bezpečnostní požadavky se promítly do rozsahu přípravné fáze projektu, která 
předcházela vlastní implementaci.

12.5.

Roll-out
Post-launch

Komerční spuštění



Vytvoření digitálního dokumentu
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PODPIS SMLOUVY ZPRACOVÁNÍ

PRODEJNÍ MÍSTO IT SYSTÉMY ZÁKAZNÍK

• Konzultace s prodejcem

• Odsouhlasení smlouvy

• Vlastnoruční digitální 

podpis

• Validace

• Zpracování

• Archivace

DORUČENÍ



Vlastnoruční digitální podpis
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TVAR

RYCHLOST

TLAK

AKCELERACE

Opakované fyzikální 

charakteristiky 

podpisu 

podepisující se 

osoby

VLASTNORUČNÍ 

PODPIS NA PAPÍR
VLASTNORUČNÍ 

DIGITÁLNÍ PODPIS

 Výsledná data vlastnoručního podpisu 

jsou unikátní pro každého jednotlivce

 Umožňují prokázat, že podpis vytvořila 

daná podepisující se osoba –

písmoznalecké zkoumání Aplikace SignAlyzer

Rozbor 

podpisu na 

papíru



Písmoznalecký experiment
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 24 osob - různý věk, vzdělání, písařská praxe, někteří znalost digitálních podpisů a postupů 

písmoznaleckého zkoumání

 72 napodobených padělků – žádný neodpovídal vzorovému podpisu

 Odlišnosti v tempu psaní nebo problém s dodržením tvarů jednotlivých částí

 Podpis, který je na první pohled graficky jednoduchý, má prokazatelnou odolnost proti 

napodobení

4

3

3

4

Odlišná 

posloupnost 

tahů

Odlišná 

rychlost psaní



Všechny rezidentní prodejní kanály
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ZNAČKOVÉ PRODEJNY,  FRANŠÍZY A EXTERNÍ PRODEJNÍ KANÁLY

tablet Samsung Galaxy Note 10.1
signpad Wacom STU 520



Architektura řešení na míru
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Doručení smlouvy zákazníkovi
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Efektivnější zpracování dokumentů
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Papírový / „analogový“ dokument
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Papírový / „analogový“ dokument

18. února 2015



Nativně digitální dokument

18. února 2015



Nativně digitální dokument
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Digitalizace přináší řadu výhod
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BEZPEČNOST RYCHLOST DOSTUPNOST POHODLNOST

 Výrazně 

obtížnější 

napodobení 

oproti 

klasickému 

podpisu

 Smlouva 

chráněná

heslem

 Zabezpečení 

celého řešení 

na několika 

úrovních

 Rychlejší podpis 

na prodejních 

místech

 Výrazné zkrácení

doby mezi

podpisem

smlouvy a 

aktivací služby 

(externí prodejní 

kanály)

 Smlouvu 

zákazník obdrží 

během několika 

málo minut 

emailem a 

heslo v SMS

 V přípravě je 

přístup ke 

smlouvě 

kdykoliv na 

portále Moje O2

 Vlastní způsob 

potvrzení 

smlouvy je stále 

stejný a 

přirozený –

vlastnoručním 

podpisem, mění 

se pouze 

způsob sejmutí 

podpisu



Pozitivní přijetí nejen u zákazníků
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PR / Média / Veřejnost

 Spontánní zájem o téma

 Desítky článků (tisk / internet)

 Účast na řadě konferencí

 O2 vnímáno jako tradiční inovátor

 2/3 velkých firem chce zavést 
digitální podpis

Zákazníci

 Nepotvrdily se obavy, s digitálním 
podpisem nemají problém ani senioři

 Pouze 10% vyžaduje papírovou kopii

 Žádná stížnost související
s digitálním podpisem

 Pro zákazníky je řešení
důvěryhodnější než papír

Zaměstnanci

 Vnímají výrazné zjednodušení uzavírání 
smlouvy – odeslání stiskem tlačítka

 Odpadá skenování a fyzická archivace 
papírových smluv

 Smlouva je ihned v systému

 Zákazníci nemají obavy

 Téměř 1300 prodejních míst

Instituce / Experti

 Stanovisko ÚOOÚ – v našem případě 
nejde o zpracování citlivých osobních 
údajů

 Písmoznalecký posudek a unikátní studie 
/ posudek v oblasti  bezpečnosti IS 
potvrzují důvěryhodnost a bezpečnost 
řešení



Hmatatelné přínosy po roce provoz
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Eliminace skenování

Dřívější billingRychlejší podpis smlouvy

Méně listů papíru

 FTE

-1 DEN

-00:02:30 -4 DNY

-1 953 TISÍC

Od 11/2013

Na každou transakci, 
při které vzniká 
dokument (včetně 
archivace)

Smlouva jde od prodejce jde přímo do 
archivu nebo na Back Office

Smlouva se dostane ke 
zpracování okamžitě a 
zákazník tak nečeká na 
vyřízení jako dříve



Jedním projektem to nekončí…

 Výměna notebooků se signpady za tablety

 Implementace MDM platformy

 Další využití tabletů – prodejní, komunikační a 
prezentační platforma

 Využití tabletů i na prodejnách

 Zpřístupnění smluv na Moje O2

 Plánujeme přechod na klient / server řešení

 Uvažujeme o čtečkách identifikačních dokladů
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16. února 2011

Aleš Bernášek

O2 Czech Republic a.s. 
ales.bernasek@o2.cz

Děkujeme za pozornost.
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