
Teljes bizonyító erő és írásbeliség joghatásával  
rendelkező minősített elektronikus aláírás  
számítógépen, mobiltelefonon vagy tableten.

Teljes audit és eIDAS-kompatibilitás. Az EU  
minden tagországában joghatás kiváltására  
alkalmas e-aláírási képességet biztosít.

Felhő alapú kulcstárolás  
nagy biztonságú hozzáféréssel.

Többfaktoros autentikáció belépéskor 
és aláíráskor is.

A videóregisztráció* biztonságos, bármikor elvégez-
hető automatizált ügyfélazonosítást tesz lehetővé. 

* Jogszabályi környezet:   
a hatályos magyar (541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 
és 2015. évi CCXXII. törvény) és Európai Uniós jogsza-
bályok értelmében erős ügyfélazonosításnak (SCA) 
minősülő módszer lehetőséget biztosít a legerősebb 
joghatású Minősített elektronikus aláírás (QSCD) 
kibocsátására, valamint üzleti és bélyegző tanúsítvá-
nyok kiállítására egyaránt.

Személyes jelenlétet nem igénylő, automati-
zált, nem élő, videóregisztráció, ügyintéző nélkül! 
Személyes használatra díjmentesen igényelhető 
NETLOCK e-aláírás (RQSCD) magánszemélyeknek.

Platformfüggetlen megoldás, azaz képes elektro-
nikus aláírás létrehozására PC-ről (Windows, Linux, 
MAC), mobiltelefonról vagy táblagépről (Android  
és iOS NETLOCK alkalmazással).

Egyedi és nagy mennyiségű dokumentum  
e-aláírása / aláíratása személyes, üzleti vagy 
bélyegző tanúsítványokkal.

Látható aláírásképek elhelyezése  
PDF dokumentumokon.

Távoli munkavégzés és workflow támogatása.

Egyszerű REST integráció. Központi és on-premise 
megvalósíthatóság. Skálázható rendszer.

Tanúsítvány életciklus menedzsment.

Intuitív felhasználói felület weben és mobilon.

Tranzakció alapú számlázás. 

A NETLOCK egy felhőalapú, kulcstárolásra épülő vállalati IT rendszerekhez is illeszthető elektronikusaláírás-
szolgáltatás, amely nagyszámú felhasználó biztonságos kulcs- és tanúsítványkezelését (minősített tanúsítvány) 
támogatja és bárhol, bármikor, bármilyen eszközön képes joghatással bíró dokumentum-hitelesítésre.

AZ E-ALÁÍRÁS ÚJ 
GENERÁCIÓJA MEGÉRKEZETT

EGYSZERŰ HASZNÁLAT 
BÁRHOL, BÁRMIKOR 

NATÍV MOBIL-
ALKALMAZÁS/APP

REGISZTRÁCIÓ TÁVOLRÓL,
VIDEÓAZONOSÍTÁSSAL

BIZTONSÁG MIT TUD AZ ÚJ NETLOCK?

Amennyiben további információra van szüksége, állunk rendelkezésérehttps://netlock.com



NETLOCK EIDAS READY
20 ÉVE HITELESÍTÜNK!

A NETLOCK, Európa egyik első minősített hitelesítés szolgáltatója; megoldásai az egész világon elfogadottak, 100%-ban 
magyar tulajdonú vállalat (a Docler-csoport tagja). Célunk a versenyképtelen, drága, papírlapú üzleti folyamatok  
visszaszorítása és segíteni partnereinket tovább lépni a digitális evolúcióban!

FUNKCIONALITÁS ÉS ELŐNYÖK

Aláíratás funkció, akár meghívó küldéssel:  
A NETLOCK-ban, egy-egy dokumentumot könnye-
dén alá tud írni több partner is, e-mailezés nélkül. 
Az aláírások folyamatosan nyomon követhetők és 
a dokumentum csak akkor válik letölthetővé, ha már 
minden érintett aláírta azt. A NETLOCK, az aláíratási  
feladatok létrehozása során lehetőség biztosít 
meghívó küldésére, a tanúsítvánnyal nem rendel-
kező felhasználók felé is (ehhez szükséges a meg-
hívott aláíró(k) regisztrációja).

Lehetőség van, az aláírók nevéből vagy saját szö-
vegből (max. 15 karakter) automatikusan képzett 
aláírásképek menedzselésére. Aláíratás során a 
webes NETLOCK alkalmazásban az aláírásképek 
egy adott oldalon, tetszőleges pozícióban elhe-
lyezhetők az aláírandó PDF dokumentumon.

Nehézkes több aláírás 
beszerzése egy szerződésre?

Fontos, hogy vizuálisan is láthatóak 
legyenek az aláírások a dokumentumon?

A NETLOCK HASZNÁLATA: KIEMELT ELŐNYÖK

Első lépésként látogassa meg webes felületünket 
vagy telepítse mobilalkalmazásunkat, majd a  
NETLOCK automata videóazonosító rendszer  
használatával regisztráljon.

A sikeres videóazonosítást követően az elektronikus 
aláíráshoz szükséges személyes tanúsítványát  
létrehozzuk az alkalmazásban.

A tanúsítvány kiadásáról értesítést küldünk. Ezután 
beléphet a NETLOCK e-aláíró rendszer felületére, egy 
tetszőleges, internethez csatlakoztatott eszközről (lap-
top, tablet, mobil stb.) Belépést követően, a felületen 
feltölthet dokumentumo(ka)t aláírásra, illetve meghí-
vás esetén, minősített elektronikus aláírással láthatja 
el az aláírásra jelölt dokumentumot bárhol, bármikor.

NETLOCK.COM
REGISTER AT


