
NETLOCK│SIGN
E-aláírás bárhol, bármikor 

HU

NETLOCK.HU

Nagyvállalati IT-rendszerekhez rugalmasan
 integrálható elektronikus aláírás

A NETLOCK SIGN BUSINESS egy olyan új ge-
nerációs elektronikusaláírás-szolgáltatás, mellyel 
a Ön egy egyszerű webes felületen keresztül tud 
dokumentumokat elektronikusan aláírni, mind-
ezt akár nagy számú dokumentumra egyszerre.

Az így aláírt dokumentumok pontosan olyan 
joghatással bírnak, mintha papíron tollal írt vol-
na alá, az Európai Unió minden országában 
egységesen elfogadottak.

A NETLOCK SIGN ENTERPRISE azoknak a nagy- és 
közepes méretű vállalatoknak jelent biztonságos 
megoldást, akik saját informatikai rendszerükbe 
integráltan szeretnék használni az új generációs 
elektronikusaláírás-szolgáltatást. A megoldás 
kiváltja mind a bonyolult intelligenskártya-alapú 
kulcstárolást, mind a hozzá kapcsolódó kártyaol-
vasókat és szoftvertermékeket a napi használat 
során, ezáltal teljes körűen képes támogatni a 
mobilitást, a mobil eszközök használatát.

A NETLOCK│SIGN megoldás egy webes felületen 
keresztül elérhető, felhőalapú kulcstárolásra épülő 
elektronikusaláírás-szolgáltatás, amely nagyszámú fel-
használó biztonságos kulcs- és tanúsítványkezelését 
támogatja. Segítségével lényegében bárhol, bármikor, 
bármilyen eszköz segítségével aláírhatunk dokumen-
tumokat, akár egy okostelefonon, tableten. 

Weben keresztül elérhető e-aláírás 
kisvállalatoknak és egyéni felhasználóknak

VS

E-ALÁÍRÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR
Bármilyen vállalati rendszerhez, fel-
használási területhez illeszthető.

E-aláírás webes felületen keresztül 
akár egy okostelefonról is.

Az unió minden országában elfogadott 
(eIDAS-ready) e-aláírás.

Dokumentumhitelesítés szoftver 
telepítése nélkül.

E-ALÁÍRÁS TELEPÍTÉS NÉLKÜL

RUGALMASAN ILLESZTHETŐ

EU-KONFORM



NETLOCK│SIGN
E-signature anywhere, anytime

EN

NETLOCK.HU

Electronic signature service with easy 
integration to corporate IT Systems 

NETLOCK SIGN BUSINESS is a new generation 
electronic signature solution which can be used 
to sign electronic documents via an easy web in-
terface. The solution supports bulk signing. All 
electronic documents signed with NETLOCK SIGN 
have the same legal power as handwritten signa-
tures and they are accepted across the European 
Union.

NETLOCK SIGN ENTERPRISE is a safe solution 
for large and medium enterprises that would 
like to use the electronic signature functionality 
fully integrated into their corporate IT Systems. 
The solution eliminates both the complex smart-
cards, associated card readers and software com-
ponents, fully supporting mobility and the use of 
mobile devices.

NETLOCK│SIGN is a web based electronic sig-
nature service which can safely support large 
number of endusers, their private keys and cer-
tificates in the cloud. With NETLOCK│SIGN any-
one can sign documents anywhere, anytime and 
on any device, even on a smartphone or tablet.

Web based e-signature service for small and 
medium enterprises and private endusers

VS

E-SIGNING ANYHWERE, ANYTIME
Can be easily integrated to corporate 
IT systems.

Electronic signature online even
from a smartphone.

E-signatures accepted in all member 
states (eIDAS-ready).

Signing documents without the hassle 
to install softwares or drivers.

WITHOUT INSTALLATION

EASY INTEGRATION

EU-CONFORM


