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Documents Gateway 

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

käesoleval kuul. Paketi kuutasu sisaldab vastaval hulgal toiminguid vastavalt valitud paketis 

seatud toimingu tasule. 

Toimingud 

Allkiri — dokumendi eelvaate kuvamine koos vastava andmestikuga Dokobit Gateway 

kasutajaliideses, sertifikaadi usaldusväärsuse ja kehtivuse kontroll ja kvalifitseeritud ajatempliga 

allkirja loomine. 

Dokumendi valideerimine — dokumendi eelvaate kuvamine koos vastava andmestikuga Dokobit 

Gateway kasutajaliideses ja kõigi (PDF või kontainerformaadis) dokumendile lisatud digiallkirjade 

valideerimine. 

Allkirja kehtivuse pikendamine — digiallkirja profiili uuendamine pikaajaliseks säilitamiseks või 

arhiveerimiseks. 

Dokumendi eelvaade — dokumendi eelvaate kuvamine koos vastava andmestikuga Dokobit 

Gateway kasutajaliideses (ei rakendu, kui tegemist on dokumendi allkirjastamisega). 

Muud tingimused 

Hinnad ei sisalda käibemaksu. 

Pakett Kuutasu Allkirja hind Dokumendi 
valideerimise hind

Allkirja kehtivuse 
pikendamise hind

Dokumendi 
eelvaate hind

1 50 € 0,36 € 0,24 € 0,18 € 0,12 €

2 100 € 0,33 € 0,22 € 0,17 € 0,11 €

3 250 € 0,30 € 0,20 € 0,15 € 0,10 €

4 500 € 0,27 € 0,18 € 0,14 € 0,09 €

5 1 000 € 0,23 € 0,15 € 0,12 € 0,08 €

6 1 500 € 0,19 € 0,13 € 0,09 € 0,06 €

7 Vastavalt kokkuleppele 

Lisatasu Summa

Ühekordne liitumistasu (süsteemipõhine) 300 €
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Hinnad kehtivad ainult koos Teenusetingimuste ja Andmetöötluslepinguga. 

Hinnad kehtivad Eesti, Leedu ja Läti digi-ID vahendite kasutamisel (Mobiil-ID, Smart-ID, ID-kaart/

USB, e-Residendi digi-ID, eParaksts mobile). Teiste digi-ID-de toetamise ja hinnainfo saamiseks 

saatke palun päring aadressil sales@dokobit.com.   

Dokumentatsioon 
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Documents API 

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

käesoleval kuul. Paketi kuutasu sisaldab vastaval hulgal toiminguid vastavalt valitud paketis 

seatud toimingu tasule. 

Toimingud 

Allkiri — dokumendi eelvaate kuvamine koos vastava andmestikuga Dokobit Gateway 

kasutajaliideses, sertifikaadi usaldusväärsuse ja kehtivuse kontroll ja kvalifitseeritud ajatempliga 

allkirja loomine. 

Dokumendi valideerimine — dokumendi eelvaate kuvamine koos vastava andmestikuga Dokobit 

Gateway kasutajaliideses ja kõigi (PDF või kontainerformaadis) dokumendile lisatud digiallkirjade 

valideerimine. 

Allkirja kehtivuse pikendamine — digiallkirja profiili uuendamine pikaajaliseks säilitamiseks või 

arhiveerimiseks. 

Muud tingimused 

Hinnad ei sisalda käibemaksu. 

Hinnad kehtivad ainult koos Teenusetingimuste ja Andmetöötluslepinguga. 

Pakett Kuutasu Allkirja hind Dokumendi 
valideerimise hind

Allkirja kehtivuse 
pikendamise hind

1 50 € 0,36 € 0,24 € 0,18 €

2 100 € 0,33 € 0,22 € 0,17 €

3 250 € 0,30 € 0,20 € 0,15 €

4 500 € 0,27 € 0,18 € 0,14 €

5 1 000 € 0,23 € 0,15 € 0,12 €

6 1 500 € 0,19 € 0,13 € 0,09 €

7 Vastavalt kokkuleppele 

Lisatasu Summa

Ühekordne liitumistasu (süsteemipõhine) 300 €
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Hinnad kehtivad Eesti, Leedu ja Läti digi-ID vahendite kasutamisel (Mobiil-ID, Smart-ID). Teiste 

digi-ID-de toetamise ja hinnainfo saamiseks saatke palun päring aadressil sales@dokobit.com.   

Dokumentatsioon 

https://developers.dokobit.com/  

sales@dokobit.com 5

mailto:sales@dokobit.com
https://developers.dokobit.com/
mailto:sales@dokobit.com


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. 

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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