
Digitalizálja könnyen üzleti folyamatait e-Szignó megoldásaink segítségével

A járványügyi veszélyhelyzet rámutatott, hogy a papíralapú ügyviteli folyamatok korlátozzák a cégek működését. Lelassít-
ják a döntéshozatalt, megnehezítik az üzleti partnerekkel történő kapcsolattartást. Elektronikus aláíró technológiánknak 
köszönhetően ma már papír és toll használata nélkül is lehet bizonyító erejű elektronikus dokumentumokat létrehozni. 

Bizonyító erejű dokumentumok személyes találkozás nélkül, papírmentesen
Felejtse el a személyes találkozókat, a papíralapú szerződéskötést, a bonyolult ügyviteli folyamatokat, a dokumentumok 
nyomtatását és szkennelését. Az elmúlt időszakban ügyfeleink sok százezer szerződést, elektronikus dokumentumot,  
pénzügyi bizonylatot hitelesítettek az e-Szignó segítségével, ami papír- és nyomtatásmentes, 100%-ban online. Lehet, hogy  
az Ön versenytársai is köztük vannak. Ne maradjon le a digitális átállásban! Váltson e-Szignóra most! 

Nyolc érv, hogy miért érdemes e-Szignóra váltani:
1. Mert nincs szükség sem személyes találkozásra, sem postázásra vagy futárra.
2. Mert digitális környezetben is hiteles, bizonyító erejű dokumentumokat hozhat létre.
 3. Mert helyszíntől és időponttól függetlenül írhat alá.
 4. Mert 100%-ban papírmentes ügyintézést tesz lehetővé, ami költséghatékony és környezetbarát.
5. Mert megfelel minden magyar és az EU-s jogszabályi előírásnak. 
 6. Mert teljesíti a hiteles e-ügyintézéssel szemben támasztott valamennyi elvárást.
 7. Mert pár perc alatt több száz oldalnyi elektronikus dokumentumot akár többen is aláírhatnak.
 8. Mert korlátlanul másolható, és valamennyi elektronikus példány hiteles marad.

Ne maradjon le a digitális átállásban! Váltson e-Szignóra most!

 
Váltson elektronikus aláírásra!

§



Az e-Szignóval kényelmesen készíthet elektronikus aláírást:

Hol használhatja az e-Szignót?
Cégjegyzésre, cégképviseletre 
Az e-Szignó lehetővé teszi a vezető tisztségviselők és képviseletre feljogosított munkavállalók számára, hogy 
gyorsan és papírmentesen képviseljék a céget.

Elektronikus szerződéskötéshez, megrendelőlapok, teljesítési igazolások kiállításához 
Az e-Szignóval teljes bizonyító erejű magánokiratokat hozhat létre. Segítségével a szerződések aláírása rendkívül 
egyszerű és gyors, mert nem kell minden oldalt aláírni. Nyomtatási és postázási költségek nincsenek. Korlátlan 
számban másolható úgy, hogy a hitelesség megmarad.

Céges adminisztráció digitalizálásához 
A házon belüli engedélyeztetés gyorssá és átláthatóvá válik. Az elektronikus dokumentumot minden vezető 
aláírhatja. 

Online rendelésleadáshoz e-mailben 
A megrendelések nagy része ma már e-mailben történik. Elektronikus aláírás használatával megtakarítható  
a nyomtatásra és a tollal aláírt megrendelő beszkennelésére fordított idő. 

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH) indítása ügyvéd nélkül 
Jogi személyek csak elektronikus úton adhatnak be FMH kérelmet, a benyújtáshoz kötelező az e-aláírás, viszont 
nem kötelező ügyvédet igénybe venni. 3 millió Ft alatti követelést kötelező ilyen úton érvényesíteni.

Mennyi időt és pénzt takaríthat meg az e-Szignó használatával? 
 Gondolja végig, hogy mekkora költséget jelent a papírok nyomtatása, postázása?

 Mennyi időt töltenek el Ön és kollégái a dokumentumok aláírásával, mozgatásával, lefűzésével, előkeresésével?

  Milyen kockázattal jár, hogy a papíralapú dokumentumok gyakran csak egy hiteles példányban léteznek?

  Mennyibe kerül a másolatok elkészítése, a papírok tárolása, selejtezése?

Mobiltelefonnal Számítógépen  
Windows és macOS 

operációs rendszeren 

Web böngészőben 

Amennyiben a papíralapú ügyvitel költségei meghaladják a havi nettó 3000 Ft-ot, 
Önnek érdemes e-Szignó elektronikus aláírásra váltani.



Az e-Szignó megkönnyíti az Ön és partnerei közötti kapcsolattartást
 
Szerződéskötés folyamata papíralapon

 
Szerződéskötés folyamata e-Szignóval

 

Szerződéskötés e-aláírással akkor is lehetséges, ha csak Ön rendelkezik elektronikus 
aláíró képességgel, de sokkal hatékonyabb, ha üzleti partnerei is rendelkeznek vele. 
Igényeljen üzleti partnereivel közösen e-Szignót, és élvezze a kölcsönös előnyöket!
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3.2. 
Szerződés elkészítése 
számítógépen,
nyomtatás

Aláírás tollal Postázás | szkennelés,  
és küldése e-mailben
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4.5. 
Postázás Aláírás tollal Levél átvétele | 

vagy e-mail-melléklet  
nyomtatása



• Szerződés elkészítése 
számítógépen.

• Aláírás e-Szignóval.
• Küldése e-mailben.
• Több hiteles példány.

• E-mail melléklet  
megnyitása. 

• Aláírás e-Szignóval
• Visszaküldés e-mailben.
• Több hiteles példány.
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Microsec zrt.  1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.  +36 1 505 4444  info@microsec.hu  microsec.hu

Igényeljen e-Szignót videóazonosítással!

Ők már e-Szignó elektronikus aláíró megoldást használnak:

Keresse elektronikusaláírás szakértőinket a következő elérhetőségeken:
info@e-szigno.hu | +36 1 505 4444

A MICROSECRŐL
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3.2. Keresse fel  

honlapunkat,  

az e-szigno.hu-t,  

és töltse ki  

az igénylőlapot!

Küldje vissza  

az aláírt  

szerződéseket! 

A tanúsítvány kiadásához személyazo-

nosítás szükséges.

Válassza a kényelmes videóazonosítást 

vagy jöjjön el hozzánk ügyfélszolgálati 

irodánkba.Igény esetén az Ön által kije-

lölt helyen végezzük el a személyazono-

sítást.*

*    A helyszíni személyazonosításért pótdíjat számítunk fel. 
A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

A Microsec 1984-es alapítása óta a hazai informatikai piac aktív szereplője.  
Bizalmi szolgáltatóként az elektronikusan hiteles és bizonyító erejű okiratok,  
valamint az elektronikus aláírás technológiájára épülő üzleti megoldások terén  
nyújtunk kiemelkedő szolgáltatásokat.

Célunk, hogy elektronikus környezetben is hiteles, bizonyító erejű dokumentumok 
keletkezzenek, és azok megfelelően titkosított formában, biztonságos csatornán  
jussanak el a feladótól a címzettig. Innovatív megoldásaink révén segítjük  
a felhasználóbarát elektronikus ügyvitel terjedését és fejlődését mind az állami,  
mind a magánszektorban. Saját fejlesztésű e-Szignó megoldásaink mindenki  
számára elérhetővé teszik a hiteles elektronikus ügyintézést és ügykezelést.


