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Hitelesítés-szolgáltatás
Aláírás, időbélyeg, archiválás

A NETLOCK alaptevékenysége a hitelesítés-szolgáltatás, melynek keretében tanúsítványkibocsátási,
időbélyegzési és archiválási szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. A cég kiemelkedő szakmai tudásának és
átfogó piacismeretének köszönhetően az ügyfelek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokhoz jutnak hozzá.

Tanúsítvány kibocsátás

Elektronikus aláíró tanúsítványok
• azonosítja az aláírót
• védi a dokumentumot
• joghatást biztosít

• bizonyítja egy adat adott
időpontban való létezését

Archiválás szolgáltatás

Autentikációs tanúsítványok
• azonosítja a szervert és a szervezetet
• azonosítja a klienst
• biztosítja a titkos kapcsolatot

Titkosító tanúsítványok
• titkosított üzenetküldés
• dokumentumtitkosítás

Időbélyeg szolgáltatás

• hiteles elektronikus dokumentumok
hosszú távú biztonságos megőrzése
• hosszútávon fenntartja a hitelességet
a szabványok és a jogi környezet		
változása esetén is
• véd a törlés, a megsemmisítés, a 		
véletlen megsemmisülés és sérülés,
illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen

Termékek, szolgáltatások – kis- és nagyvállalatoknak egyaránt
A NETLOCK a hitelesítés-szolgáltatás keretében

A kész termék- és szolgáltatáscsomagok mellett a

több különböző termék- és szolgáltatáscsomagot

NETLOCK egyedi PKI tanácsadási és PKI rend-

dolgozott ki. A csomagok tartalmi kialakítása a fel-

szerintegrációs szolgáltatást is nyújt, mely során

használási céloknak megfelelően történik: össze-

szakértő kollégáink és saját fejlesztésű szoftvere-

állításuknál a felhasználási terület egyedi jogi

ink segítik ügyfeleinknél az új technológia és fo-

szabályozása különös figyelmet kapott. Az ügyfelek

lyamatok bevezetését, integrációját.

biztosak lehetnek abban, hogy a NETLOCK hitelesítő
csomagja mindig az adott szabályozásnak megfelelő hitelesítési képességet nyújt.
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Certification services
Signature, time-stamping, archiving

Providing certification services is the main activity of NETLOCK: the company offers certificate, time-stamping and archiving services to its clients. Because of our outstanding professional knowledge and wide
range market experience our customers get the highest level of solutions.

Certificate issuing

Electronic signature certificates

Time-stamping service

• identifies the user
• protects documents
• provides legal effect

• testifies that a document existed
at a specific time

Archiving service

Authentication certificates
• identifies the server and organization
• identifies the client
• provides a confidential connection

Encryption certificates
• enables encrypted communication
• encrypts documents

• stores authentic electronic documents
securely and long term
• preserves authenticity for a long time,
even if the standards and the legal
environment change
• protects against incidental or
intentional destroying, damage and
illegal access

Products and services for small companies and large enterprises
NETLOCK offers several product and service pack-

Besides the product and service packages,

ages in its certification service portfolio. Their con-

NETLOCK offers individual PKI consulting and sys-

tents are formed according to the preferred goals

tem integration services as well, where our pro-

and usage, with a special focus on the legal regu-

fessionals and our own software helps customers

lations of the field. Clients can be sure that

implementing and integrating new technologies

NETLOCK’s authentication package will always pro-

and processes.

vide them the appropriate authentication capabilities required for the special field of use.

