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Sesja III – Obsługa procesów uczelnianych przy pomocy rozwiązań chmurowych

Autentykacja dokumentów wydawanych 
przez uczelnię oparta o technologię 
Blockchain

Paweł Stopczyński, Veriori

14:00 – 14:30
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Agenda wystąpienia

1. Fałszywe dyplomy w Polsce

2. Technologia cDiploma – 100 % gwarancja autentyczności dyplomu
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Fałszywe dyplomy 

"Jeśli mielibyśmy także zająć się wpisem do ksiąg 
uczelni i przeprowadzić pełną legalizację –
musielibyśmy wiedzieć, jaka uczelnia Panią interesuje?"
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Fałszywe dyplomy 
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– nagradzana technologia CS2D

cDiploma oznacza dyplomy oraz certyfikaty za pomocą 

technologii kryptograficznie i steganograficznie

zabezpieczonego kodu 2D (QR code / Datamatrix)

Nasza technologia zabezpieczenia kodu 2D uzyskała m.in. 2 złote medale 
na Międzynarodowym Konkursie Wynalazczości Concurs Lepine 2019 w 
Paryżu, w tym nagrodę specjalną Ministra Obrony Narodowej Republiki 
Francuskiej.
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– sposób działania systemu

System cDiploma :

1. Znakowanie dyplomu na etapie jego generowania. 

cDiploma integruje się z systemami SIS/LMS wykorzystywanymi przez uczelnie 

poprzez dedykowane API. Dyplomy mogą być też oznaczane za pomocą aplikacji 

webowej cDiploma lub wtyczki do systemu Microsoft Office.

2. Zapisanie danych w łańcuchu blockchain. 

Komplet danych niezbędnych do potwierdzenia autentyczności jest zapisany        

w systemie cDiploma oraz w globalnej, publicznej bazie DLT.

3. Weryfikacja autentyczności za pomocą aplikacji mobilnej 

(iOS, Android).
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– sposób działania systemu

A. Komplet danych niezbędnych do potwierdzenia autentyczności jest 

zapisany w systemie cDiploma oraz w globalnej, publicznej bazie 

blockchain. Dane są przetwarzane w postaci niejawnej.

B. Ze względu na specyfikę Technologii Rozproszonych Rejestrów kontrolę 

nad bazą danych sprawują w równym stopniu wszystkie podmioty 

przystępujące do systemu. Dzięki temu możliwość dokonania 

nieautoryzowanych zapisów w bazie danych DLT jest praktycznie 

niemożliwa. 
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Zapraszamy do kontaktu

Paweł Stopczyński

Dziękujemy

pawel.stopczynski@veriori.com

512 789 152
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