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Szyfrowanie i współdzielenie dokumentów
Elektroniczne Listy Polecone
Bezpieczny formularz kontaktowy
Automatyczne kopie zapasowe



Poznaj Specfile

Specfile to prosta w obsłudze aplikacja one click szyfrująca wszystkie 
dokumenty.

Jeśli:

▪ Twoja praca jest zależna od dokumentów 
▪ chcesz chronić poufne treści przed niepowołanym dostępem i wyciekiem 

treści

▪ przykładasz wagę do tworzenia automatycznych kopii zapasowych 
zabezpieczających dokumenty na wypadek ich utraty

▪ działasz zgodnie z RODO
▪ chcesz zredukować koszty wysyłki listów 

poleconych i oszczędzić czas spędzony na 
poczcie  

▪ chcesz zagwarantować klientom bezpieczną 
komunikację  

Specfile jest dla Ciebie.

Szyfrowanie i deszyfrowanie

Specfile integruje się z systemem operacyjnym Windows, więc wszelkie operacje –
szyfrowanie, deszyfrowanie, wysyłka – wykonuje się w sposób intuicyjny z poziomu 
menu podręcznego wywoływanego prawym klawiszem myszy.

Proces szyfrowania i deszyfrowania 
pliku oparty jest o algorytmy RSA-4096 
oraz AES-256, które są wykorzystywane 
powszechnie na świecie do utajniania 
informacji i uznawane za standard 
w kryptografii ze względu na ich 
bezpieczeństwo.

Jedno kliknięcie z menu podręcznego



Współdzielenie 
dokumentu

W momencie szyfrowania pliku możesz określić osoby, które będą miały do 
niego dostęp. Wystarczy podać ich adresy e-mail. Jeśli dana osoba nie będzie 
jeszcze posiadała konta Specfile, wyślesz jej zaproszenie bezpośrednio z aplikacji.

Wysyłka 
bezpośrednio z 

aplikacji

W procesie szyfrowania możesz nie tylko wskazać osoby, które będą miały dostęp 
do treści zabezpieczonego dokumentu, ale również wysłać dokument bezpośrednio 
z aplikacji korzystając z opcji wysyłka zwykła.

Zaszyfrowany plik można również 
przekazać użytkownikowi 
(określonemu jako współdzielący)
każdą inną drogą, np. na pendrive, 
Google Drive, jako załącznik do 
swojego maila itp.
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Przechowywanie

Szyfrowane przy pomocy Specfile dokumenty możesz przechowywać w dowolnym 
miejscu: na własnym komputerze, dyskach sieciowych, online (na dyskach chmury 
internetowej, skrzynkach e-mail), nośnikach zewnętrznych (pamięciach i dyskach 
USB) etc.

Kopia zapasowa

Specfile pozwala na tworzenie automatycznej kopii zapasowej szyfrowanych 
dokumentów. Możesz także przekazywać kopie automatycznie do folderu w 
chmurze.

Możesz zintegrować Specfile z innym oprogramowaniem, z którego korzystasz: 
CRMem, programem księgowym/fakturowym, komunikatorem desktopowym etc. 
Zapytaj nas o możliwość integracji z Twoim programem. 

Integracja z innym 
oprogramowaniem
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Szyfrowanie i deszyfrowanie bez 
aplikacji

Wprowadziliśmy prosty system szyfrowania i deszyfrowania dokumentów 
bezpośrednio na stronie specfile.pl. Dzięki temu możesz korzystać z obu funkcji 
na dowolnym urządzeniu i każdym systemie operacyjnym!

Uwaga! Proces szyfrowania i deszyfrowania odbywa się lokalnie i bezpiecznie. 
Plik zaszyfrowany i odszyfrowany nie opuszcza Twojego urządzenia!

Szyfrowanie bez aplikacji

https://app.specfile.pl/webclient

https://app.specfile.pl/webclient
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Krok #1
Zaloguj się na swoje konto Specfile > https://app.specfile.pl/user/login i wybierz 
w panelu zakładkę SZYFRUJ/DESZYFRUJ BEZ APLIKACJI lub korzystaj 
bezpośrednio z tego linku: https://app.specfile.pl/webclient (znajdziesz go na 
stronie głównej Specfile.pl).

Krok #2
Potwierdź swoje dane logowania i wybierz opcję „szyfruj”.

Krok #3
Wybierz plik, który chcesz zaszyfrować, ewentualnie wskaż adres email osoby, 
która oprócz Ciebie będzie mogła odszyfrować zabezpieczony pliki, a następnie 
kliknij przycisk „Zaszyfruj”.

https://app.specfile.pl/webclient


OFERTA

Krok #1
Zaloguj się na swoje konto Specfile > https://app.specfile.pl/user/login i wybierz 
w panelu zakładkę SZYFRUJ/DESZYFRUJ BEZ APLIKACJI lub korzystaj 
bezpośrednio z tego linku: https://app.specfile.pl/webclient (znajdziesz go na 
stronie głównej Specfile.pl).

Krok #2
Potwierdź swoje dane logowania i wybierz opcję „deszyfruj”.

Krok #3
Wybierz plik, który chcesz odszyfrować, a następnie kliknij przycisk „Pobierz 
odszyfrowany plik”.

Istnieje tylko jeden warunek, aby skorzystać z opcji szyfrowania i deszyfrowania 
dokumentów bezpośrednio na stronie specfile.pl – musisz być zarejestrowanym 
użytkownikiem czyli posiadać konto w Specfile.

Deszyfrowanie bez aplikacji

https://app.specfile.pl/webclient

https://app.specfile.pl/webclient
https://app.specfile.pl/webclient
https://app.specfile.pl/webclient
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Okienko pocztowe –
formularz kontaktowy szyfrujący 

korespondencję

Okienko pocztowe „Zaszyfruj i wyślij” to narzędzie służące do bezpiecznej 
korespondencji klient-firma. Ten element graficzny (widget), przypominający 
znany wszystkim formularz kontaktowy, możesz umieścić na swojej stronie 
internetowej. W ten sposób zapewnisz klientom prosty sposób na bezpieczne 
przekazanie dokumentów na Twój adres mailowy.

Wysyłka z okienka pocztowego

Klient wchodzi w zakładkę na Twojej stronie, na której umieściłeś okienko 
pocztowe (na przykład w zakładkę kontakt). Przeciąga lub wybiera plik, który chce 
do Ciebie wysłać i/lub pisze wiadomość (dodaj tekst). Klika „Wyślij”.
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)

Elektroniczny List Polecony to dodatkowa funkcjonalność aplikacji Specfile oraz tania i 
szybka alternatywa dla tradycyjnego listu poleconego.

Kosztuje tylko 1 zł + VAT. Płacisz tylko wówczas, gdy list zostanie odebrany.

Jak to działa?
▪ Przygotuj dokument, który chcesz wysłać w dowolnym formacie.
▪ Podaj adres e-mail osoby, która będzie mogła odczytać treść Twojego listu.
▪ Wyślij list jako przesyłkę rejestrowaną.

Elektroniczny list 
polecony

1zł

Zachęć odbiorcę do odczytania dokumentu dzięki 

opcji „premia za odbiór”.

Możesz dobrowolnie ustalić wynagrodzenie dla 

odbiorcy za odbiór Twojego listu o dowolnym 

nominale.

Premia za odbiór
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

NETCOMPLEX SP. Z O.O.
Tel: 33 816 04 11, 501 196 890 

biuro@netcomplex.pl

Dlaczego warto?
▪ OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE. Elektroniczny 

list polecony kosztuje tylko 1 zł + VAT.
▪ OSZCZĘDZASZ CZAS. Wysyłasz listy bez 

wychodzenia z domu.
▪ PŁACISZ TYLKO ZA EFEKT. Pobranie 

płatności następuje tylko wówczas, gdy list 
zostanie odebrany.

▪ MOTYWUJESZ ODBIORCĘ. Możesz 
zachęcić odbiorcę do otwarcia 
korespondencji dzięki premii za odbiór.


