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A megoldás áttekintése 

Az E-BOX  egy általános, dokumentum alapú szolgáltatások kiszolgálásához tervezett rendszer. 
Megvalósítható benne különböző típusú és azonosítási rendszerű dokumentumok létrehozása, 
tárolása, kézbesítése és a hozzáférések biztosítása a rendszerben regisztrált felhasználók számára. 
Sokrétű lehetőségeinek köszönhetően kiváló alapot teremt számlázási, e-számlázási, e-számla 
bemutatási szolgáltatást nyújtó rendszerek számára, de egyéb dokumentumokkal/adatstruktúrákkal 
dolgozó rendszerek is könnyen építhetők az alapjaira. 

Hogy az E-BOX  bármilyen IT környezetbe és bármilyen feladathoz könnyen illeszthető legyen, az 
architektúra három logikai egységből épül fel. 

 Üzleti kiterjesztés 
Az üzleti kiterjesztés a szolgáltató központra épített konkrét igényeknek megfelelő, egyedi 

megjelenésű és kiterjesztett funkcionalitású rendszer (pl. egy konkrét online számlázó megoldás). 
 Szolgáltató központ 

Szolgáltató központnak nevezzük az alap rendszert annak megvalósított, funkcióival, adatbázisaival. 
 Kiszolgáló központok 

A szolgáltató központok számára IT erőforrást nyújtó egyéb kapcsolódó rendszerek (e-mail, 
dokumentum-tár, hitelesítő rendszer, sms-gateway, stb.) 

Az E-BOX , mint RESTfull alkalmazás maximálisan kihasználja a meglévő architektúra képességeit, 
és minimalizálja az új alkalmazás-specifikus komponensek bevezetését. Ennek szellemében az E-BOX  
funkciói atomi lépésekre lettek bontva, és ezek mindegyike elérhető egy url címen keresztül. Így 
ezekből az elemi „építőkockákból” tetszőlegesen új üzleti funkciók építhetők fel anélkül, hogy ezek 
valójában új funkciók leprogramozásával járnának. 

Az E-BOX fontos tulajdonsága, hogy nem csupán üzleti dokumentumokat és struktúrákat állítanak 
elő, hanem képesek azokat kézbesíteni is.  

A fentieket összegezve az E-BOX  gyakorlatilag fejlesztés nélkül igazítható a megoldandó 
feladatokhoz.  

Az E-BOX  főbb részei 
 Törzsadat kezelés, rendszer paraméterezés 
 Motor 
 Fiók 
 Egyéb modulok 

o e-Szignó szerver 
o pdf renderer 
o mail service 
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o dokumentumtár illesztés 
o ERP konnektorok 
o OCR motor 
o OCR javító állomás 

 
Authentikáció, regisztráció (onboarding) 
 
Az E-BOX  a felhasználók kezelését és a regisztrált felhasználók adatainak tárolását kiemelkedő 
rugalmassággal kezeli. 
A rendszer mindenkit szereplőként tart nyilván és alapesetben két egymással kapcsolatban álló 
szereplőt kezel. 

 Technikai felhasználó: Képes a rendszerbe bejelentkezni, több alannyal állhat különböző 
jogosultságokon keresztül kapcsolatban. 

 Alany: Az E-BOX  által nyújtott szolgáltatásokra regisztrált igénybevevő. 
Az alanyok különleges státuszú szereplők a rendszerben. Az alanyoknak a regisztráció során saját 
adatbázist kell létrehoznia a rendszernek, hogy a szereplő adatait elkülönítve tudja tárolni. A 
bejelentkezés után tehát kötelező az alany kiválasztása is, ugyanis így kapcsolódik a rendszer a 
megfelelő adatbázishoz. 
Ennek a modellnek a segítségével egy bejelentkezéssel több szolgáltatásra regisztrált alany (jogi vagy 
természetes személy) is kezelhető. 
A technikai felhasználó és az alany funkcionális jogosultságai is részletesen szabályozhatók továbbá a 
technikai felhasználó és az alany adatbázisának jogai is külön beállíthatók. Ennek köszönhetően képes 
a rendszer olyan teljes funkcionális jogosultságot biztosítani a technikai felhasználó számára az alanyra 
vonatkozóan, amelyen keresztül minden információhoz hozzájuthat, de az adatbázis műveletek közül 
pl. csak az olvasási műveletek elérhetők. (pl. ellenőrzéshez, felügyelethez) 
Ennek a rugalmas kapcsolat kezelésnek köszönhetően a nincs olyan ügyviteli reláció, amely jövőbeni 
kialakítására ne lenne lehetőség az adatszerkezetek változtatása nélkül.  
A bejelentkezési folyamat során a felhasználónév és a jelszó páros megadását követően szükséges még 
az alany kiválasztása is, tehát a végleges bejelentkezéshez minimum 3 adat szükséges. Az alany 
eléréséhez rendelhető még további jelszó is, ebben az esetben négy információra lesz szükség 
(felhasználónév, jelszó, alany azonosítója, alany jelszava). 
Az E-BOX authentikációs modulja támogatja az SSO –t is, ebben az esetben szükséges egy tanúsítvány 
használata is. 
A SOAP hívásokhoz az authentikáció speciális API kulcs paraméterrel lett kiegészítve, így a híváshoz 
történő bejelentkezést követően ennek az API kulcsnak az ellenőrzése is megtörténik. 
Az E-BOX  mindezeken felül LDAP támogatással is rendelkezik, így nagyvállalati authentikációs 
rétegekbe illeszthető. 
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Az E-BOX  támogatja az ESB kommunikáció megvalósítását, azaz biztosítja a különböző heterogén 
környezetben lévő rendszerek kommunikációját mind protokoll transzformációval, mind üzenetforma 
konverzióval, ezen felül képes szemantikailag is átfordítani az üzeneteket(XSLT) az egyes rendszerek 
között. 
Az E-BOX  három, különböző feladatokat ellátó adatbázissal dolgozik egyszerre. 

 AUTH_DB: A regisztrált felhasználók és alanyok adatainak, jogosultságainak, stb. 
nyilvántartása található ebben az adatbázisban. 

 MAIN_DB: A main db feladata a tartalom szolgáltatása, menük, helpek, stb. 
 FELHASZNÁLÓ_DB: A felhasználók saját adatai találhatók ebben az adatbázisban (számlák, 

dokumentumok, stb.) 
Minden regisztrált alanynak saját adatbázist kell létrehozni, így maradéktalan az adatszeparáció a 
felhasználói információk esetében. 
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A regisztrált felhasználók és alanyok adatait az AUTH DB tárolja. A regisztráció során kezelni kívánt 
adatok körét paraméterek útján lehet meghatározni, így tökéletesen tud illeszkedni bármilyen már 
kialakított adatstruktúrához. 
A dokumentum befogadók csatlakoztatása a rendszerhez több módszerrel is történhet. 
Az első módszer esetében a regisztrációt a csatlakozni kívánó felhasználó (vevő) végzi. Ebben az 
esetben ügyelnünk kell arra, hogy a regisztráció során bekért adatok között olyan is legyen, amelynek 
segítségével egyértelműen köthető a csatlakozott alany az egyéb nyilvántartó rendszerében tárolt és 
kezelt partnertörzs megfelelő rekordjához.  
A második lehetőség, hogy a rendszerben az alanyokat előre létrehozzuk, és csak a technikai 
felhasználó létrehozását bízzuk a csatlakozni kívánó vevőre.  
A különböző regisztrációs folyamatok kialakításához nincs szükség fejlesztésre, a rendszer 
folyamatmanagement moduljával alakíthatjuk. 
 
 
Az elektronikus számláról 

Az elektronikus számlákat az elektronikus aláírást követően időbélyeggel is ellátjuk. Ennek azért van 
kiemelt jelentősége, mert az aláíró tanúsítvány érvényessége 2 év ellenben az időbélyeg érvényességi 
ideje 11 év. Az aláírt dokumentumon elhelyezett időbélyeg védi az aláírást is, így az érvényességi idő 
meghaladja a jelen jogszabályokban előírt számviteli bizonylatokra vonatkozó adatmegőrzési 
kötelezettséget (T+8 év). 

Ennek köszönhetően a rendszerben előállított számlák az adatmegőrzési idő alatt végig érvényesek 
maradnak.  

Amennyiben a dokumentumok selejtezése az adatmegőrzési kötelezettség végén nem történik meg 
és a kibocsátó a továbbiakban is hiteles formában kívánja megőrizni azokat, abban az esetben felül kell 
hitelesíteni őket. 

Ez a feladat költséghatékonyan is kivitelezhető, ha több dokumentumot egyszerre hitelesítünk felül 
és ezeket a jövőben is egy egységként („csomagként”) kezelünk.  
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FŐBB FUNKCIÓK 

 
Törzsadat kezelés rendszer paraméterezés 

A fenti szolgáltatás teszi lehetővé a rendszer törzsadatainak és egyéb paramétereinek 
beállítását. A beállítások egy része a dokumentum típusokhoz köthető, míg mások globális 
hatókörrel bírnak. Itt van lehetőség az egyéb rendszereknél megszokott beállítások 
megadására is, mint pl. jogosultság kezelés vagy a riportok, listák, diagramok 
definiálására.  

Funkciói: 
 Felhasználók kezelése 

o Jogosultságok kezelése 
o Jogosultsági csoportok kezelése 

 Fiókok kezelése 
o Regisztrációs sablon kialakítása 
o Számlafiók létrehozása, törlése 

o Dokumentumok kezelése 
 Dokumentum típusok definiálása 
 Dokumentum típusok folyamatlépéseinek összeállítása, paraméterezése 
 Egyedi számlatömbök definiálása 
 Riportok létrehozása 

o Rendszert érintő paraméterek kezelése 
 Folyamat definiálás 
 Üzleti modulok paraméterezései, formok, listák 
 Logolás 
 Értesítések 
 Endpoint konfigurálás 
 Kulcs-érték párok beáll 
 Ütemezések kezelése 

o Release managment 
 Adatbázis patch 
 Felhasználó db patch 
 Alkalmazás modulok patch 
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Számlamotor 
A SZÁMLAMOTOR szolgáltatás teszi lehetővé az automatikus számlakészítést egy más 
rendszerben előálló (pl. SAP) adatok alapján. Ez a szolgáltatás elkülönített számlasorszám 
tartományban (számlatömbben) dolgozik, annak érdekében, hogy egy esetleges manuális 
számlakészítés következtében ne legyen kihagyás vagy ismétlés a számlaszámok között, 
továbbá, hogy az automatikus számlakészítési folyamat se szakadjon meg. A 
SZÁMLAMOTOR gondoskodik a számlakészítési tranzakció megfelelő szintű naplózásáról 
is.  A számlamotor többféle üzemmódban is képes a működésre:  
Számlakészítő üzemmód 

 Ebben a módban a kapott adatok alapján a számlamotor számolja a számlán szereplő 
összegeket a kapott adatok alapján, és a számlasorszám kiosztásáról is ő gondoskodik.  
Számlaellenőrző üzemmód 

 Számlaellenőrző módban a Számlamotor készen kapja a számlán szereplő információkat 
(a számlaszámot is), de ellenőrzi annak folyamatosságát és egyediségét. Jellemzően akkor 
használatos ez az üzemmód, ha az adatokat szolgáltató ERP rendszerben történik a számla 
könyvelése is és ezért fontos, hogy a számlamotorban szereplő és az azt hívó rendszer 
számlasorszámai egyezzenek. 
Hitelesítő üzemmód 

 Ebben az esetben minden számlán szereplő adatot (vagy akár magát a számlát is) a 
Számlamotorral kapcsolatban álló ERP rendszertől kapunk. A Számlamotor feladata ebben 
az üzemmódban csupán a számlakép generálása, hitelesítése, valamint a kézbesítése.  

 A rendszer által elkészített bizonylatok PKI alapú elektronikus számlák. Lehetőség van a 
rendszerünk által készített e-számlákhoz tetszőleges mennyiségű és formátumú 
elektronikus melléklet csatolására, amely a számlával együtt jut el a számlabefogadók 
Számlafiókjába.  

 A számlamotorral elkészült bizonylatokat a rendszer igény esetén automatikusan 
visszaadja a szállító ERP rendszere felé.  

Funkciói: 
o kapcsolódás ERP rendszerhez  
o ERP konnektor 
o PHP konnektor 
o rendszerkapcsolat beállítása 
o teljes körű logolás 
o e-számla küldése számlafiókba 
o e-számla fogadása számlafiókból 
o hitelesítési funkció 

Számlafiók 
A Számlafiók teljes körű megoldást kínál az ügyfeleinknek a szállítók által kibocsátott 
elektronikus számlák befogadására. 
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A Számlafiók többféle forrásból származó e-számla befogadására is képes. Mivel a 
Számlafiók rendszerünk alap szolgáltatás komponense, ezért az Online számlázóból, 
Számlaautomatából, vagy Számlamotorból kiállított e-számlák feldolgozása natív módon 
történik. Ebben az esetben a beérkezett számlák hitelesített bináris állományát 
(számlakép) és a benne szereplő adatokat 100%-os részletességgel, informatikai 
eszközökkel tovább feldolgozható módon, adatbázisban tárolja, és igény esetén a vele 
összekapcsolt informatikai rendszerek számára egységes formátumban elérhetővé teszi. 

Funkciói: 
o e-számla befogadás saját rendszerből 
o e-mail küldése számla érkezéséről 

 
OCR motor 

Papír alapú számlák, egyéb dokumentumok digitalizálása és hiteles elektronikus 
dokumentummá alakítása 

Funkciói: 
o a beolvasó berendezés vezérlés 
o képolvasás 
o fájlolvasás  
o beolvasáskor történő vonalkód értelmezést 
o PDF ID generálás  
o képek és csomagok összerendezése 
o a fájlnév képzés 
o OCR 

 Terület alapú (Vonalkód, karakter, alfa vagy numerikus) 
 Fulltext 
 ICR kézírásfelismerés 
 kimeneti információ gyűjtését/tárolás 
 a kimeneti fájl típus képzés 
 kivétel kezelés 
 adatkiírás 
 a vezérlési információk megjelenítését 
 a kép előállítást 
 a manuális beavatkozást a feldolgozási folyamatba 
 kép megtekintést 
 kép oldal törlést 
 képoldal visszaállítást 
 képbeszúrást 
 képkezelést (forgatás, élesség, kontraszt állítás) 
 az automatikus képjavítást 
 irányba forgatást 
 szegély levágást 
 pixel hibák javítását 
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 szín és információ szűrést 
 Képjavító eljárásokkal, automatikusan elérhető a szűrőkkel beállított kiváló 

kontrasztos kép,  
 

OCR javító állomás 
Az esetlegesen hibásan felismert karakterek manuális javítását teszi lehetővé. Lehetőség 
van a képi információ un. darabolására, így érzékeny adatok rögzítése is biztonságosan 
outsource –ban megoldható. 

AZ E-SZIGNÓRÓL 
 

Az E-BOX megoldás képes együttműködni hitelesítő szolgáltatással (pl. a Microsec Zrt. e-Szignó 
hitelesítő szoftvere (Authentication/Timestamp Service) is). A hitelesítő automata csak abban az 
esetben írja alá a számára átadott dokumentumokat, amennyiben az alkalmazott aláíró tanúsítvány 
érvényes. Ennek köszönhetően jogilag mindig megfelelő dokumentum képződik a rendszerben, nem 
tud megtörténni az érvénytelen aláírással ellátott dokumentumok keletkezése.  
 

A hitelesítő automata lehetőséget ad nagytömegű aláírás készítésére és ellenőrzésére automatizált 
módon, azaz (ld. lejjebb) ellenőrzi a tanúsítvány hitelességét az aláíráskor, kezeli a tanúsítványláncot 
is!  
 

A hitelesítő automata minden aláírással kapcsolatos funkciót magában hordoz:  
 . XAdES szabványnak megfelelő aláírás létrehozása, ellenőrzése (XAdES-BES,-C,-T,-X-L,-A)  
 . XML aláírás formátum  
 . CAdES szabványnak megfelelő aláírások készítése  
 . MELASZ-Ready formátum támogatása  
 . A közigazgatásban előírt formátum támogatása  
 . Közigazgatási viszontazonosítás támogatása  
 . Tanúsítványlánc felépítése megbízható hitelesítés szolgáltatóig (http, https vagy ldap  
 protokollokon)  
 . Visszavonás ellenőrzés CRL alapon, http, https vagy ldap protokollokon  
 . Visszavonás ellenőrzés OCSP alapon, http, https protokollokon  
 . SHA1 és SHA256 lenyomatképző algoritmusok támogatása  
 . Időbélyeg készítése, ellenőrzése  
 . Időbélyeg szolgáltatóhoz bejelentkezés mind basic (felhasználónév/jelszó páros), mind  
 tanúsítvány alapú authentikációval  
 . Aláírási szabályzat figyelembevétele  
 . Titkosítás akár több címzettnek  
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 . Aláírt dokumentum továbbítása e-mail-ben vagy on-line (http post)  
 . Tértivevény, ellenjegyzés készítése  
 . PDF formátumú aláírások és időbélyeg készítése, és ellenőrzése  
 . Szabadon definiálható ügyviteli sémáknak megfelelő e-akták készítése  
 . Nagyméretű (akár GB-os) fájlok aláírása  
 . Meta-adatok elhelyezése az aktán és a dokumentumokon 
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LOGIKAI ARCHITEKTÚRA 
 

A rendszer logikai architektúráját az alábbi ábra mutatja: 

  
A rendszer moduláris felépítésű, ami lehetővé teszi bármely külső rendszerhez paraméterezéssel 

való könnyű illesztését és skálázhatóságát is. 
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A rendszer skálázhatóságát e rendszer többszörözése, hardveres vagy szoftveres load balancerrel való 
illesztése biztosítja. (ábrán VM#1 és VM#n) 

Ezt a központi rendszert ki lehet bővíteni különböző kiszolgáló központokkal, amelyek plusz 
funkcionalitást biztosítanak a rendszernek: 

- ERP Connector pl. SAP: Az alkalmazás szerverbe integrált webservice funkció, mely biztosítja a kapcsolatot az ERP rendszerrel  - PDF Renderer Service: különálló szerveren futó PDF generáló szolgáltatás, mely a megkapott xml-ben szereplő adatok alapján előállít egy PDF dokumentumot  - Authentication/TimeStamp Service: pl. MicroSec e-Szignó alkalmazása biztosítja jelen megoldásban a PDF-ek hitelesítéséhez szükséges hash előállítását és annak hitelesítő központba való felküldését, valamint az onnan kapott kódolt RSA blokk az adott dokumentumon való elhelyezését  
- Apache Proxy #1..n: A DMZ-be elhelyezendő Apache Proxy szerver(ek) biztosítják az Internet és a belső hálózatban elhelyezett rendszerünk közti kapcsolatot, melynek biztonságát az ügyfélnél már meglévő tűzfalai biztosítják.  

Az E-BOX  könnyen integrálható más alkalmazásokkal, rendszerekkel. Az E-BOX összekapcsolása a 
meglévő rendszerekkel megoldható RESTApi vagy SOAP hívásokkal is. Ennek a feladatnak a 
megvalósításához alkalmazható mind az SSO mind pedig az LDAP modul, valamint az E-BOX 
megjelenítést biztosító rétege is lecserélhető az ÜSZR –ben megvalósított felületre, így a beágyazás 
minden igényt kielégítően megoldható. 
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E-számla generálásának folyamata: 
  

   
1. SAP továbbítja az SAP ERP konnektornak a számlához szükséges adatokat xml formátumban 
2. SAP ERP konnektor átadja az alkalmazás szervernek (AS) 
3. AS az előre definiált paraméterek alapján különböző transzformációk után továbbítja a PDF 

generátornak 
4. PDF generátor az alkalmazás szervertől kapott adatokból előállítja a dokumentumot, majd 

visszaadja azt neki 
5. AS továbbítja a PDF-et az e-Szignó szervernek aláírásra 
6. Az e-Szignó szerver a kapott PDF dokumentumból előállít egy egyedi hash értéket, melyet 

felküld a hitelesítő központba (uSec CA) 
7. uSec CA az adott hash értékhez hozzárendel egy aláírást és egy időbélyeget, ezeket kódolt 

RSA blokkban visszaküldi az e-Szignó szervernek 
8. Az e-Szignó szerver ezzel a hiteles aláírással és időbélyeggel ellátja az adott dokumentumot, 

majd ezt átküldi AS-nek 
9. AS letárolja az aláírt PDF-et a Storage-on 

 
 

 


