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Új megoldás segíti az elektronikus számlázás bevezetését 

 

 A NETLOCK Kft. a MultiSoft Kft.-vel együttműködésben egy elektronikus számla- és 

másodbizonylat-hitelesítő modult fejlesztett ki a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási 

rendszerhez. 

 Az új modulnak köszönhetően a Microsoft ERP rendszerét használó vállalatok egyszerűen, alacsony 

költségek mellett vezethetik be az elektronikus számlázást. 

  

Budapest, 2014. február 18. – A magyar jogszabályok már több mint tíz éve lehetővé teszik, hogy a 

hazai vállalatok számláikat és másodbizonylataikat elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesítsék. 

Évről évre egyre több vállalat veszi át a gyakorlatot, ám az elektronikus számlázás hazai elterjedtsége 

még így is az európai uniós átlag alatt van. A NETLOCK Kft. és a MultiSoft Kft. közösen kidolgozott 

megoldása most egyszerűbbé teszi az elektronikus számlázási rendszer bevezetését a Microsoft 

Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer felhasználói számára.  

 

"Az informatikát érintő fejlesztési beruházások során a döntéshozók általában olyan megoldás 

kiválasztására törekednek, amely zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő infrastruktúrába. Amennyiben 

egy cég már rendelkezik egy bejáratott vállalatirányítási információs rendszerrel, az új funkciókat 

érdemes ezekbe a rendszerekbe integrálni. A MultiSofttal közösen kifejlesztett megoldásunk pontosan 

ezt teszi lehetővé a Microsoft Dynamics NAV felhasználói számára az elektronikus számlázás terén” – 

foglalta össze Szabó Zoltán, a NETLOCK Kft. termékmenedzsere. 

 

A Microsoft Dynamics NAV ERP rendszer a kis-, közép- és nagyvállalatok körében egyaránt nagy 

népszerűségnek örvend, és számos iparági és speciális megoldással rendelkezik. A rendszer önmagában 

is képes elektronikus számlák generálására, ám ahhoz, hogy ez megfeleljen a hazai ÁFA törvényben leírt 

feltételeknek, elektronikus aláírással és időbélyeggel kell igazolni a dokumentum eredetiségét, 

hitelességét és sértetlenségét. Erről gondoskodik a NETLOCK Kft. és a MultiSoft együttműködésében 

készült, a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerhez fejlesztett elektronikus számla- és 

másodbizonylat-hitelesítő modul. A moduláris kialakításnak köszönhetően a vállalatok számára rövid idő 

alatt, minimális fejlesztéssel kivitelezhető az áttérés az elektronikus számlázásra. 

 



 

 

 

 

 

 

„Vállalatunk 2000 májusa óta tevékenykedik a Microsoft Dynamics partnereként, ez idő alatt számottevő 

tapasztalatra és szakértelemre tettünk szert, és saját fejlesztésű megoldásokkal is elősegítjük a különféle 

igények kiszolgálását. Fontosnak tartjuk a legmodernebb, előremutató technológiák alkalmazását, ezért 

természetesen örömmel vettünk részt az elektronikus számlázáshoz kapcsolódó modul kifejlesztésében a 

NETLOCK Kft.-vel karöltve. Bízunk benne, hogy ezzel a termékkel hozzájárulunk az elektronikus 

számlázás széles körű elfogadásához” – mondta el Rigó László a MultiSoft Kft. képviseletében. 

 

 

A NETLOCK Kft.-ről 

A Docler cégcsoport tulajdonában álló NETLOCK Kft. az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezető fejlesztője, 

szolgáltatója és integrátora Magyarországon. Minősített hitelesítés-, időbélyegzés- és archiválás-szolgáltató, PKI 

tanácsadó és PKI rendszerintegrátor vállalatként az elektronikus üzleti megoldások technológiai és jogi szakértője, 

szállítója. 

  

A NETLOCK Kft. az első, a közigazgatásban is elfogadott hitelesítés-szolgáltató Magyarországon. Olyan innovatív 

megoldásokat kínál hazai és nemzetközi partnerei részére, mint például az elektronikus számlázás, az eArchiválás, az 

elektronikus másodbizonylat megőrzés, az üzleti kommunikáció titkosítása SSL tanúsítványokkal vagy a CityPass 

intelligens kártyarendszer. Miközben lehetővé teszi, hogy ügyfelei e-tudatossá, és ez által versenyképesebbé váljanak, 

maga is tudatosan keresi az elektronikus üzleti folyamatok minél szélesebb körű felhasználási lehetőségeit. A NETLOCK 

Kft. világszerte mint megbízható legfelső szintű hitelesítés-szolgáltató szerepel a jelentősebb operációs rendszerekben – 

Windows, Mac OS X, iOS (iPhone, iPad), Android OS –, a legfontosabb böngészőkben – Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Google Chrome, Safari – és levelező alkalmazásokban – MS Outlook, MS Outlook Express, Mozilla 

Thunderbird, Mac OS Mail. 
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