
 

 

 

 

 

 

Elektronikus aláírás tanfolyam 

 

Új tanfolyam indul a NETLOCK tevékeny közreműködésével a DWP Akadémia keretein belül 

„Elektronikus aláírás a gyakorlatban, hitelesség az üzleti folyamatokban, hiteles 

dokumentumkezelés” címmel. A képzés célja az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó szabványok és 

az alapvető jogi, műszaki, gazdasági fogalomrendszerek ismertetése, valamint a már megvalósult 

és hatékonyan működő, elektronikus aláíráson alapuló rendszerek bemutatása.  

 

Sokszor várták már az elektronikus ügyintézés vagy akár az elektronikus számlázás széleskörű 

elterjedését. Sokszor meg is jósolták, hogy általánossá válik a különböző elektronikus közigazgatási és 

üzleti ügymenetek használata – most azonban úgy tűnik, valóban áttörés előtt állunk.  

A tervek szerint a magyar közigazgatást teljes egészében elektronizálják a közeljövőben, és ez már most 

megköveteli az ehhez szükséges kultúra megteremtését a vállalkozásoknál.  

 

Különösen azért fontos ez, mert a teljes átállásig folyamatosan bővül a kötelező vagy választható 

elektronikus ügyintézési feladatok és lehetőségek köre. Az elektronikus aláírás a szervezeten kívüli 

felhasználás mellett a belső folyamatok hatékonyságát és hitelességét is növeli – elmozdulva a 

fenntarthatóság, valamint a papírmentesebb és költségkímélőbb iroda irányába. 

 

Erről a területről nyújt átfogó képet az „Elektronikus aláírás a gyakorlatban, hitelesség az üzleti 

folyamatokban, hiteles dokumentumkezelés” tanfolyam, amely a DWP Akadémia keretein belül indul el, 

a NETLOCK közreműködésével. A tanfolyam előadóihoz a MultiSoft is csatlakozott, a vállalatirányítás 

és dokumentumkezelés szakértőjeként a szervezeti gyakorlati alkalmazásról tart előadást a cég 

képviselője. 

 

A tanfolyam célközönsége az elektronikus ügyintézésben érintett vezetők, gazdasági és folyamatszervező 

szakemberek, valamint az elektronikus aláírás technológia iránt érdeklődők, tehát az oktatás nem csak 

informatikusok számára hasznos és ajánlott. 

 

A tanfolyam időpontja: 2014. május 14. szerda 

A tanfolyam helyszíne: IBM Magyarország - INFOPARK - 1117 Budapest, Neumann János utca 1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A tanfolyam tervezett tematikája: 

 

A hitelesség fogalomrendszerének megértése, hitelesség (joghatás) az üzleti életben, hitelesség a 

dokumentumkezelésben 
 
Az elektronikus aláírás alapjai, a PKI rendszer, a tanúsítványok fogalmi rendszere 
 
Az elektronikus aláírások osztályozása, aláírás készítése a gyakorlatban 
 
Elektronikus aláírás jelentősége a szervezet biztonságában 
 
Az elektronikus aláírás és az ügyintézés kapcsolata, a vállalkozás elektronikus aláírás használatának 

bemutatása (példák) 
 
Hitelesség a szervezeti üzleti folyamatokban 
 
Az e-számla üzleti használata, e-adózás és e-számla stb. 
 
Gyakorlat: Elektronikus aláírás használata a vállalat, a vállalkozás üzleti folyamataiban, 

dokumentumkezelésében 
 
Gyakorlat: A hiteles elektronikus dokumentumkezelés 

 

További információ és regisztráció:  

http://www.docuworld.hu/index.php?area=1&p=news&newsid=1501  

http://www.docuworld.hu/index.php?area=1&p=news&newsid=1501

