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A NetLock Kft. újabb értékesítési csatornát nyit az SSL tanúsítványoknak 
 

 Az SSL tanúsítványok hazai kiadói közül Magyarországon elsőként a NetLock Kft. kezdte meg SSL 

szolgáltatásának viszonteladói értékesítését. Az új partneri hálózat a domainregisztrátorok mellett 

hostok, üzemeltetők és webáruház-tulajdonosok számára is lehetővé teszi, hogy szolgáltatásaikat 

hitelesítéssel bővítsék. 

 A NetLock SSL szolgáltatása már hét vállalat szolgáltatásai között is elérhető. 

 

Budapest, 2012. július 23. – Az SSL tanúsítványok hazai kiadói közül Magyarországon elsőként a 

NetLock Kft. kezdte meg SSL szolgáltatásának viszonteladói értékesítését. Az új partneri hálózat a 

domainregisztrátorok mellett hostok, üzemeltetők és webáruház-tulajdonosok számára is lehetővé teszi, 

hogy szolgáltatásaikat hitelesítéssel bővítsék. A NetLock SSL szolgáltatása már hét vállalat – a DotRoll 

Kft., a Giganet Internet Szolgáltató Kft., az IT Anywhere Kft., a Lunir Kft., a Rackhost Kft., a Tandofer 

Kft. és a 23VNet Kft. – szolgáltatásai között is elérhető, de a tervek szerint további partnerekkel bővül 

majd a hálózat. Az új értékesítési forma könnyebb és gyorsabb ügyintézést jelent az ügyfeleknek, akik 

így egyszerre, egy helyen oldhatják meg például egy új domain regisztrációját és a hozzá kapcsolódó 

weboldal hitelesítését. 

 

„A NetLock célja, hogy minél szélesebb körben tegye elérhetővé az online kommunikáció biztonságát 

szavatoló SSL tanúsítványokat, és ezzel is ösztönözze a vállalatokat, hogy tudatosan alakítsák ki webes 

jelenlétüket, vagyis a honlap létrehozásával egyidőben gondoskodjanak annak védelméről is. A 

regisztrátorok, webes üzemeltetők számára az új csatorna lehetőséget nyújt bővített 

szolgáltatáscsomagok kialakítására, hiszen akár fix IP címük mellé is kínálhatják a NetLock SSL 

tanúsítványát” – fejtette ki az előnyöket Fényes Lóránd, a NetLock Kft. kereskedelmi igazgatója. 

 

A viszonteladói értékesítés nemzetközi viszonylatban elterjedt csatorna az SSL területén. A 

partnerhálózat elindításával a NetLock itthon úttörőnek számít, hiszen a hazai tanúsítványkiadók közül 

elsőként jelent meg a magyar domainregisztrátorok, hostok, üzemeltetők és webáruház-tulajdonosok 



 

palettáján. A 13 éves SSL kibocsátói múlttal rendelkező vállalat eddig is piacvezető szerepet töltött be 

Magyarországon – 2011 utolsó negyedévében a hitelesített hazai domainek 45%-hoz biztosított 

tanúsítványt –, de az értékesítés kiterjesztésétől pozíciójának további megerősítését, valamint a hazai e-

ügyvitel és e-kereskedelem biztonságának megszilárdulását várja. 

 

 

A NetLock Kft.-ről 

A NetLock 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 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, vagy az üzleti kommunikáció titkosítása SSL tanúsítványokkal. 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, így folyamatosan csökkenti környezeti terhelését. A 

NetLock világszerte mint megbízható legfelső szintű hitelesítés-szolgáltató szerepel a jelentősebb operációs 

rendszerekben – Windows (XP, Vista, Windows 7), 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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