A DIGITÁLIS ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI
PKI ISMERETEK, AZ E-ALÁÍRÁS MŰSZAKI
HÁTTERE, ÉS GYAKORLATA
Előadóink:
Szabóné Endrődi Csilla
PKI szakértő, CISA, PMP
Microsec Zrt.
Réti Kornél
PKI szakértő, Microsec Zrt.
Paulik Tamás
PKI szakértő, Microsec Zrt.

Ajánló:
A digitális üzleti megoldások terjedésével óhatatlanul előtérbe
kerül a biztonság kérdése is, amelyet a digitális világban a PKI-n
(Publikus Kulcsú Infrastruktúra) alapuló megoldások segítségével
tudunk megvalósítani. Képzésünkben bemutatjuk a PKI-n alapuló
elektronikus aláírás-készítés elméleti és műszaki hátterét,
illetve egyéb, a bizalmi szolgáltatók hatáskörébe eső
szolgáltatásokat és az ezen alapuló üzleti megoldásokat.

Monori Gábor
Üzletfejlesztési vezető, Microsec Zrt.

Időpont és helyszín:
2017. november 28. kedd
9-17 óráig.
Regisztráció 8.30 órától.
Danubius Hotel Arena
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.
Ellátás:

Témakörök:
Digital onboarding model ▪ Kriptográfiai alapok ▪ Elektronikus
aláírás alapjai ▪ Hitelesítés-szolgáltatás ▪ Elektronikus aláírás
készítése, ellenőrzése ▪ eIDAS rendelet és értelmezése ▪ PSD2,
GDPR és a PKI kapcsolata ▪ Titkosítás, autentikáció, attribútum
tanúsítvány ▪ E-személyi ▪ E-kézbesítés REM alapon ▪ Gyakorlati
kérdések ▪ Demók: PDF aláírás, e-akta, aláírás e-Személyivel,
aláírás
webes
felületen,
aláírás
mobiltelefonnal
▪
Esettanulmányok ▪ Konzultáció

JELENTKEZÉS „DIGITÁLIS ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI” 2017. 11. 28.
System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ E-mail:
szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu

Kávé, tea, üdítő, sütemény, ebéd.

Részvételi díj:

Cégnév: ..........................................................................................

39.900 + áfa / fő
Cím:

...........................................................................................

Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján szíveskedjen utalni.
A részvételi díj tartalmazza a reggeli
büfé,
az
üdítők,
kávé,
ebéd
költségeit, melyek közterheit a
résztvevő cégének kell megfizetni.
Ezért
a
számlát
megbontjuk
felnőttoktatásra és étkezésre.

Jelentkező neve:

............................................................................

Beosztás:

................................ E-mail: ...........................................

Telefon:

............................... Fax: ...............................................

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Elektronikus számlát kérek:

Lemondást csak írásban fogadunk el a
rendezvényt megelőző 3. munkanapig.
Ezt követő lemondás esetén a
részvételi díj 50% + áfa költségét
adminisztrációs díjként számlázzuk.
Lemondás
hiányában
a
teljes
részvételi díjat kiszámlázzuk.

E-mail cím:................................................
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