
A biometrikus aláírás – a kézi aláírásunk digitalizálása – áll 
a legközelebb a papíralapú aláíráshoz. A számos platformon 
– tableten, okostelefonon, aláíró paden – elérhető megoldás 
segítségével a jogszabályban meghatározott módon az ügyfél 
fokozott biztonságú e-aláírást hozhat létre, és az így keletkezett 
dokumentum teljes bizonyító erejű magánokirat lesz,  
amely elegendő a jogi és biztonsági garanciát nyújt az elektro-  
nikus ügyintézéshez. A NETLOCK biometrikusaláírás-modulja 
rugalmasan – az ügyfél számára is könnyen érthető módon – 
biztosítja az e-ügyintézés bevezetését.

A mobil e-aláírás nem egyezik a biometrikus aláírással. A 
NETLOCK│SIGN megoldás segítségével ügyfelei elektroni-
kusan írhatnak alá dokumentumokat egy webes platformon 
keresztül. Bárhol, bármikor, bármilyen segédeszköz nélkül 
hozhatnak létre joghatással bíró e-aláírásokat. Nincs 
szükség telepített szoftverre, aláíró kártyára vagy kártyaol-
vasóra, az ügyfél személyes kódjával az Ön IT-rendszeréhez 
illeszkedő webes felületre belépve írhat alá dokumentumokat, 
szerződéseket.
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Az új elektronikus személyi igazolvány használatával ügy-
feleit, partnereit átterelheti a digitális ügyintézés területére, 
mert az e-személyi alkalmas az ügyfél közhiteles, távoli azo-
nosítására, így megfelelő eszköz lehet az eddig személyes 
megjelenést igénylő ügyintézés digitalizálására. A NETLOCK 
e-személyi-modullal bármely vállalat elindíthatja az e-iga-
zolványra épülő digitális ügyfélszolgálatát.

E-SZEMÉLYI MODUL
ÜGYINTÉZÉS E-SZEMÉLYIVEL
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A vállalatokra, – köztük a közműszolgáltatókra és bankokra is – a világ minden részén egyre nagyobb nyomás nehezedik a digitá-
lis elérhetőség és működés érdekében. A változás egyik mozgatói azon generációk, akik számára már az elektronikus csatornák 
jelentik a kommunikáció elsődleges formáját. A másik pedig a folyamatok automatizálásából, gyorsításából és racionalizálásából 
fakadó jelentős költségmegtakarítás. Az alábbi összefoglalóban egy olyan integrálható modulrendszert ismertetünk, amelynek 
elemeit bevezetve a vállalatok biztonságosan, szabályszerűen és igen egyszerűen felelhetnek meg az új digitális világ elvárásainak.

DIGITÁLIS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT? NEM UTÓPIA! 
NETLOCK HITELESÍTŐ MODULRENDSZER

KOMPLEX E-ALÁÍRÁS-MEGOLDÁSOK NAGYVÁLLALATOKNAK



Az elektronikus aláírási és hitelesítési piac viszonylag szűk, 
speciális kiberbiztonsági és informatikai tapasztalatot igényel. 
A NETLOCK a hazai piac első szereplője volt, máig 100%-ban 
magyar tulajdonú (Docler-csoport) vállalat.

YAQUD CRYPTOSERVER MODUL5
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MIÉRT ÉRI MEG MINDEZ?
LÁSSUK A POZITÍV HATÁSOKAT!

Amennyiben az ügyfele rendelkezik valamilyen ha- 
gyományos – kártyás vagy szoftveres – elektroni-
kusaláírás-megoldással, a DESKTOP│SIGN segít, hogy 
az ügyfele az Ön vállalati rendszerében is képes legyen 
egyszerűen és gyorsan dokumentumokat aláírni a meglévő 
tanúsítványa (és saját e-aláíró megoldása) segítségével.

Bármilyen vállalati rendszerhez illeszthető tömeges e-aláírás-
ra és időbélyegzésre fejlesztett megoldásunk lehetőséget ad 
az ügyfelek irányába és az ügyfelek irányából történő kommu-
nikáció teljes digitalizálására. Nagy számban küldött digitá-
lis állományok tömeges, gyors, biztonságos és egyszerű 
hitelesítését és hitelesítés-ellenőrzését teszi lehetővé.

Digitális ügyfélszolgálat kiterjesztése

Ügyfélélmény növelése

Nyitás az X és Y generációs felhasználók felé

Szerződéses folyamatok digitalizálása

Távoli azonosítás

Ügyfélszolgálati irodák leterheltségének csökkentése

Személyes megjelenés kiváltása

Adminisztratív folyamatok csökkentése, gyorsítása

Költségcsökkentés, hatékonyságjavítás

Mozgáskorlátozottak ügyintézésének könnyítése
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NETLOCK HITELESÍTŐ MODULRENDSZER

KAPCSOLAT
LÉPJEN TOVÁBB A DIGITÁLIS EVOLÚCIÓBAN! 

LÉPJEN BE A NETLOCK VILÁGÁBA!

ajanlat@netlock.hu
+36 1 437 6655
https://netlock.hu

DIGITÁLIS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, E-SZERZŐDÉSEK, E-ALÁÍRÁS, E-ÜGY-
INTÉZÉS, HIVATALOS ÜGYMENET SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, 
KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS, Y GENERÁCIÓS ÜGYFELEK, E-SZEMÉLYI, 
HATÉKONYSÁG, GYORSULÓ ÜGYMENET, 100% BIZTONSÁG, 

OKOSTELEFONOS ÜGYINTÉZÉS, GYORSABB ÜGYMENET, 
HATÉKONYSÁGJAVULÁS


