e-Szignó Szoftver 3.3.0.9 verzió

Terméklap

A papírmentes irodai munkák elterjedéséhez szükséges, hogy teljesen digitális folyamatok
épüljenek ki, így az adattartalom bármikor hozzáférhetővé válik. Gyorsulhat az ügyek intézése,
ugyanakkor jelentős költségmegtakarítás is elérhető a papíralapú nyomtatás, kézbesítés vagy
tárolás kiváltásával.
Az e-Szignó program segítségével az elektronikus dokumentumokat lehet aláírni és azokat
elektronikus aktába rendezni továbbá támogatja a cégeljárási folyamatokat. Az e-Szignó aláíró
program bevizsgált minősített aláírás létrehozó szoftver, melyet akár egyéni felhasználók, akár
szervezetek használhatnak.
Főbb funkciók:

Aláírás készítés

Elektronikus átvételi elismervény készítése és ellenőrzése

Többszintű aláírás-ellenőrzés

Az elektronikus dokumentumok aktákba, vagy ASiC tárolókba szervezhetők

A dokumentumok formátumának ellenőrzése

Időbélyegzés

Dokumentum archiválás

Alapértelmezett sémák
o e-Cégeljárás a Cégbíróságokkal való kapcsolat tartására
o Céginformáció lekérése
Az e-Szignó elindítása után a kezdőképernyőt, vagy más néven az „Új fájl’ ablakot látjuk, amelyből
a különböző funkciók indíthatók:

Alkalmazási területek, felhasználói csoportok:

Ügyvédek, jogtanácsosoknak az e-cégeljárással kapcsolatos ügyek intézéséhez

Gazdasági tevékenységet végző vállalatok számára, akik befogadnak elektronikus
dokumentumokat

Államigazgatás

Oktatási intézmények
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A szoftver legfontosabb új jellemzői:

Alkalmas eIDAS szerinti aláírások létrehozása

Magyar eSzemélyivel történő aláírási lehetőséget nyújt

Attribútum tanúsítvány támogatása aláíráskor és ellenőrzéskor

Mobil aláírás kompatibilitás

Támogatja a nemzetközi szabványon alapuló ASiC konténer aláírás típust

RSA és ECC aláíró algoritmusok támogatása

Beépített szkenner program, így a beszkennelt dokumentumokat azonnal alá lehet írni

Támogatott aláírás típusok:
XAdES és e-akta
PAdES, látható aláírás is
ASiC
CAdES
További jellemzők:
-Visszavonás ellenőrzés
- OCSP és CRL alapon akár LDAP támogatással is.
- Időbélyeg kezelése, akár Tanúsítvány, akár felhasználónév/jelszó alapú autentikációval
- RSA és ECC aláíró algoritmusok támogatása
- SHA1 - SHA512 lenyomatképző algoritmusok támogatása
- Átvételi elismervény (tértivevény), ellenjegyzés készítése
- A közigazgatásban előírt formátum támogatása
- Dokumentum előnézet az alkalmazáson belül
- SSL tanúsítványok automatikus ellenőrzése
- Aláírási szabályzat figyelembevétele
- Nyilvános kulcsú (tanúsítvány alapú) és szimmetrikus kulcsú (jelszó alapú) titkosítás kezelése.
Titkosítás akár több címzettnek is.
- Átvételi elismervény (tértivevény), ellenjegyzés készítése
- Szabadon definiálható ügyviteli sémáknak megfelelő e-akták készítése, így cégeljárás támogatása
is.
- Nagyméretű (akár GB-os) fájlok aláírása
- Metaadatok elhelyezése az aktán és a dokumentumokon
- Több nyelv támogatása (magyar, angol, német)
- MELASZ-Ready 1.0 és 2.0 formátumok támogatása
- Az aláírt dokumentumok e-mailként elküldhetők
- Beépített szkenner program, így a beszkennelt dokumentumokat rögtön aláírhatja
- Tanúsítvány megújítás támogatása
- Megbízható tanúsítványok kezelésének támogatása
- Az elkészült e-akták és pdf dokumentumok közvetlenül küldhetők a minősített archiválás
szolgáltatóhoz.
A menü új szerkezete gyorsabb és egyszerűbb kezelést tesz lehetővé:

Rendszerkövetelmény:
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Kötelező minimális hardver elemek:

Intel alapú processzor

Az e-Szignó program telepítéséhez minimum 100 MB szabad lemezterület szükséges a
merevlemezen

Minimum 1 GB memória (RAM)

legalább Windows 7 operációs rendszer
e-Szignó aláíró program ingyenes letöltése
e-Szignó programunk ingyenesen letölthető és kipróbálható. Az ingyenes változat a licencelt
változathoz képest a következőkben tér el:
Kizárólag a Microsec e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató illetve a NISZ Zrt. által kibocsátott
tanúsítványokkal (eSzemélyi), és a Microsec e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató időbélyeg
szolgáltatásával használható, valamint reklámokat tartalmazhat.
Link: ingyenes e-Szignó program letöltése
A felhasználói kézikönyv letöltése:

https://e-szigno.hu/assets/docs/e-szigno/eSzigno_kezikonyv_3_3.pdf
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