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ECOBIT-NetLock együttműködés 

Új E-számla modul a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerekhez 

 

• Az ECOBIT és a NetLock közös fejlesztésének köszönhetően a Microsoft Dynamics NAV rendszerekben 

is elérhető az elektronikus számlakibocsátás és másodbizonylat megőrzés 

• Az új E-számla modul funkciói közé tartozik a PDF és XML fájlok generálása, a kötegelt feldolgozás 

csoportos számlákhoz, az e-mail küldés, valamint a naplózás funkció, mely a rendszer működéséről ad 

visszakereshető tájékoztatást 

• Az alkalmazás segítségével csökken a munka-, a papír-, a nyomtatási-, tárolási- és posta költség, illetve 

a postai kézbesítéssel járó időveszteség 

 

Budapest, 2010. április 20. – A NetLock Kft., a magyarországi hiteles elektronikus ügyintézés vezető 

vállalata és a nemzetközi MBS kompetenciával és MCP minősítéssel rendelkező szoftverfejlesztő vállalat, az 

ECOBIT Kft. együttműködésének eredményeképpen a Microsoft Dynamics NAV rendszerben is elérhető az 

elektronikus számlakibocsátás és másodbizonylat megőrzés. Az új E-számla modul a Microsoft Dynamics 

NAV alapszolgáltatásait kiegészítő, a vállalatirányítási rendszerbe teljes körűen integrálható alkalmazás, 

mely a papír alapú számlázást a jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlázással váltja ki a Microsoft 

Dynamics NAV rendszert használó vállalatoknál. Az új alkalmazás lehetőséget biztosít a felhasználóknak, 

hogy a jogszabálynak megfelelően elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott számlát bocsássanak ki, 

és azokat hiteles elektronikus bizonylat formájában őrizzék meg. Az alkalmazás segítségével csökken a 

munka-, a papír-, a nyomtatási-, tárolási- és posta költség, illetve a postai kézbesítéssel járó időveszteség. Az 

E-számla modul bevezetése az egyedi igényektől függően 3-5 napot vesz igénybe. 

 

A Microsoft Dynamics NAV egy széles körben elterjedt vállalatirányítási rendszer, amely összefogja és 

integrálja a vállalat különböző folyamatait, így az alaprendszerben hagyományosan papír alapú számlázást 

is. Az E-számla modul ezt az alapértelmezett számlázási funkciót bővíti ki elektronikus számlázási 

mechanizmussal. 

Az E-számla modul két fontos fejlesztést tartalmaz. Az egyik a Microsoft Dynamics NAV számlázási 

funkcióinak a kibővítése, melynek keretén belül felkészítik a rendszert az e-számla generálására és 

tárolására. Az így elkészülő számla formája megegyezik a Microsoft Dynamics NAV rendszerében előre 

definiált riporttal. A másik fejlesztés a digitális aláírás megvalósítása. Az alkalmazás az Interneten keresztül 

lekéri a Netlock Kft. szervereitől a szükséges információkat, majd digitálisan aláírja az elektronikus számlát. 

Ekkor megtörténik a PDF e-számla hitelesítése, mely ezután hamisíthatatlan lesz. A rendszer a saját 



adatbázisban a számlázási adatok mellé tárolja el a digitálisan hitelesített e-számlát, mely a „Megtekintő” 

funkció segítségével bármikor lekérdezhető, és bemutatható a megfelelő ellenőrző szerveknek. Mivel az e-

számla csak elektronikus formában hiteles bizonylat, ezért e-mailen keresztül küldhető el az ügyfeleknek. 

Az E-számla modul funkciói közé tartozik a PDF és XML fájlok generálása, a kötegelt feldolgozás csoportos 

számlákhoz, az e-mail küldés, valamint a naplózás funkció, mely a rendszer működéséről ad visszakereshető 

tájékoztatást. 

 

„A NetLock célja, hogy a vállalatok minél szélesebb körben ismerjék és használják az e-ügyintézés 

eszközeit. Az együttműködés eredményeképpen megszületett új alkalmazásnak köszönhetően többek között 

csökken a munka-, a papír-, a nyomtatási-, és posta költség, nő a költséghatékonyság és egyben lehetővé 

válik a környezettudatos vállalati működés” – mondta Espán Zsolt, a NetLock Kft. senior projektvezetője. 

 

„Az E-számla modul tervezésekor az egyedi felhasználói igényeket helyeztük a középpontba, melyhez olyan 

partnert kerestünk, akinek a segítségével, valamint a két vállalat tapasztalatának és tudásának egyesítésével 

egy felhasználóbarát szolgáltatást hozhatunk létre. Az alkalmazásnak köszönhetően így jelentősen 

csökkenthetők a dolgozók adminisztrációs terhei, és a hibalehetőségek száma, valamint hatékonyabbá válik a 

munkavégzés, mivel az integrált vállalatirányítási rendszert használó vállalkozások néhány kattintással 

képesek előállítani, előkeresni és továbbítani e-számlákat” – mondta Kiss György, az ECOBIT Kft. 

ügyvezetője. 

 

A NetLock Kft. 

A NetLock Kft. Magyarország vezető hitelesítés-szolgáltató, PKI tanácsadó és PKI rendszerintegrátor vállalataként a hazai 

elektronikus ügyintézés és ügyvitel meghatározó szereplője. Több mint tízéves tevékenysége során megszerezte a hitelesítés-

szolgáltatásban Magyarországon elérhető legmagasabb szintű minősítéseket, a felhalmozott szakmai tudásnak köszönhetően 

pedig a PKI technológia egyik vezető szakértő vállalatává vált. A NetLock Kft. munkatársai a legszigorúbb 

követelményeknek is megfelelő szolgáltatói hátteret üzemeltetnek, és bevezették az ISO 9001:2002 minőségbiztosítási, majd 

az ISO 27001:2006 (korábban: a BS7799) információ-biztonsági irányítási rendszert. Mindezek mellett a NetLock Kft. az 

első, a közigazgatásban is elfogadott hitelesítés-szolgáltató Magyarországon. 

 

Szakértő tanácsadóként és e-tudatos vállalatként a NetLock segítséget nyújt a vállalatok hosszú távú versenyképességéhez, 

illetve hatékonyságuk növeléséhez nélkülözhetetlen ügyviteli folyamatok elektronizálásában, valamint rendelkezik 

nagyvállalati, intézményi hitelesítési infrastruktúrák kialakításához szükséges speciális jogi és informatikai know-how-val. A 

NetLock Kft. 1999 óta világszerte valamennyi Microsoft termékben (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express), valamint 

2005 óta a Mozilla Suite, Firefox, Safari, Thunderbird böngészőkben és levelező szoftverekben, a PGP alkalmazáscsomagban 

mint megbízható legfelső szintű hitelesítés-szolgáltató szerepel. Nevéhez fűződik az első minősített aláírás létrehozására 

alkalmas eszköz regisztrációja, az első elektronikus számla kibocsátása, a MELASZ-Ready aláírási szabvány kidolgozása és 

első alkalmazásai. NetLock tanúsítványokat alkalmaznak a cégbírák, a vizsgaszervezők, ügyvédek, és számos közigazgatási 

intézmény dolgozói, továbbá a vállalat hozzájárult az első hiteles elektronikus ügyintézést lehetővé tevő önkormányzati 

rendszer, továbbá a digitális tachográf elindításához is. 

 

 

 



Az ECOBIT Kft. 

Az ECOBIT Kft, mint szoftverfejlesztő vállalat, 1992 óta van jelen a hazai és EU piacon saját fejlesztésű és képviselt kiadók 

ügyviteli programjaival. A .NET technológia megjelenése óta dolgozik Microsoft fejlesztési környezetben, döntően C# 

nyelven.  Az ECOBIT Kft 2003 óta forgalmazza a Microsoft Dynamics NAV ERP rendszerét, mint nemzetközi Microsoft 

Business Solutions (MBS) kompetenciával és Microsoft Certified Partner (MCP) minősítéssel rendelkező partner. A vállalat a 

18 év során jelentős tapasztalatot szerezett kis és közepes vállalkozások ERP rendszereinek, fejlesztése és bevezetése 

területén: körülbelül 150 bevezetés, 2 MRD Ft értékben. Programjaikat jelenleg is több száz vállalkozás használja 

Magyarországon és az Európai Unióban. Az ECOBIT folyamatos technológiai, fejlesztési együttműködésben áll a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, 5 éven keresztül tartott Navision ERP oktatást és vizsgáztatást a Budapesti 

Corvinus Egyetemen. Jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem vizsgabizottságának külsős tagja, egyben részt vesz az 

Egyetem PhD hallgatóinak gyakorlati képzésében. A vállalat fő specialitása a Microsoft Dynamics NAV szakértői 

feladatainak ellátása, NAV rendszerek felülvizsgálata, support tevékenység és célzott, speciális fejlesztések végzése. 
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