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A biometrikus aláírás – a kézi aláírásunk digitalizálása – áll a legközelebb a papíralapú aláíráshoz. A 
számos platformon – táblagépen, okostelefonon, aláíró paden – elérhető megoldás segítségével a 
jogszabályban meghatározott módon elektronikus aláírást hozhat létre, és az így keletkezett doku-
mentum kielégíti a PTK írásbeliség követelményét, amely a legtöbb felhasználási területen elegen-
dő jogi és biztonsági garanciát nyújt az elektronikus ügyintézéshez.

A NETLOCK│Biometric megoldása az ügyfél számára is könnyen érthető módon – biztosítja az e-ügy-
intézés bevezetését és alkalmas az üzleti – például pénzügyi, banki – folyamatok során a papíron, 
tollal történő kézi aláírás kiváltására. Ügyfeleknek személyes megjelenéskor papírmentes szerződéskö-
tésre vagy nyilatkozattételre ad lehetőséget biometrikus aláírással. A NETLOCK│Biometric megoldás mind 
SaaS (Software as a Service) szolgáltatásként, mind On-premise megvalósításban elérhető.
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A folyamat biztonságáról a PKI-integráció gon-
doskodik, amely a biometrikus aláírás hitelesíté-
sét és hamisíthatatlanságát is lehetővé teszi. Az 
aláírás a számítógéphez csatlakoztatott aláíró pa-
don vagy egy teljesen független táblagépen tör-
ténik, a kézi aláírás így azonnal bekerül egy zárt, 
digitális informatikai rendszerbe, amely szétvá-
laszthatatlanul összeköti az adott aláírást és azt 
a digitális dokumentumot, amelyet az aláíró ki-
választott. A NETLOCK│BIOMETRIC egy auditált 
megoldás.

Az aláírás hitelességét vita esetén az aláírás- és 
tollnyomás-dinamika rögzített adatai alapján, 
szakértő tudja elemezni – hasonlóképpen a pa-
píralapú kézjegyek írásszakértői vizsgálatához. 

A megbízhatatlan mobilhálózati lefedettség ese-
tére is felkészített rendszer képes az előkészített 
és táblagépre letöltött, vagy ott előálló dokumen-
tumok offline kézi aláíratására. 

Az offline aláírás időbélyegzése akkor történik 
meg, amikor a kapcsolat elérhetővé válik, akár 
órákkal később.

• Állami és önkormányzati szektor
• Közműszolgáltatók
• Telekommunikációs vállalatok
• Biztosítási cégek
• Bankok, pénzintézetek

BIZTONSÁG HOL HASZNOSÍTHATÓ?

MIT NYERHET A BEVEZETÉSSEL?

MOBILINTERNET NÉLKÜL IS HITELES
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A megoldás mindenhol segíthet, ahol jelentős számban bonyolítanak le dokumentumok aláírását 
megkívánó, egyébként az ügyfél jelenlétében zajló szerződéskötést, ajánlatelfogadást, nyilatkozatté-
telt vagy olyan speciális üzleti folyamatokat, mint például egy vízmérő cseréje. A folyamatok papírmen-
tessé tétele akkor lehetséges, ha a jelenlévő ügyfél joghitelesen alá tudja írni a dokumentumokat elekt-
ronikusan ugyanúgy, mintha azt egy kinyomtatott formanyomtatványon tette volna meg.

HOGY MŰKÖDIK?
1. A szolgáltató vagy a hivatal rendszere átadja 

a NETLOCK│BIOMETRIC szerverének az aláíran-
dó dokumentumot, ami megjelenik az ügyfél-
kezelést végző munkatársnál lévő tablet ké-
pernyőjén.

2. A táblagépen a dokumentumot az ügyfél elol-
vashatja, majd a dokumentumon előkészített 
aláíró helyen a táblagépen aláírja.

3. Ugyanígy aláírhatja a szolgáltató nevében az 
eljáró személy is a dokumentumot.

4. Egy dokumentumon több aláíró hely és több 
aláíró személy lehet, ezek az aláírást egymás 
után végzik.

5. Lehetőség van mellékletek csatolására, ahol 
az adott aláírónak csak be kell jelölnie, hogy az 
adott mellékletet is elolvasta. A dokumentum-
ban metaadatként az aláíró eszköz GPS-koordi-
nátája, az aláíró eszközhöz rendelt egyedi bé-
lyegzőtanúsítvány vagy más adat is bekerülhet, 
ami az aláírás körülményeihez adhat értékes 
információt.

6. Az aláíráskor rögzített adatok és a dokumen-
tumok PKI-alapú technikai bélyegzése és 
időbélyeggel való ellátása is megtörténik. Az 
így elkészült fájlt a NETLOCK│BIOMETRIC rend-
szer hiteles archiváló rendszerben archiválja, 
és visszaadja a dokumentum aláírását kérő szol-
gáltatói rendszernek.
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