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Ứng dụng Chữ ký số

Giải pháp an ninh cao nhất

Đảm bảo tính pháp lý

Xu hướng công nghệ



Giải pháp an ninh cao nhất





Thông báo: Bkav tổ chức Hội thảo
"Giải pháp Chữ ký số cho Ngân hàng,
Chứng khoán - Bkav Core CA"

Nghị định
27/2007/NĐ-CP

• Giao dịch điện tử
trong hoạt động
tài chính giữa tổ
chức, cá nhân với
cơ quan tài chính
phải sử dụng chữ
ký số và chứng
thư số do Tổ
chức cung cấp
dịch vụ chứng
thực chữ ký số
công cộng cung
cấp

Nghị định
35/2007/NĐ-CP

• Giao dịch điện tử
trong hoạt động
ngân hàng phải
đáp ứng các điều
kiện "Có chữ ký
điện tử theo quy
định của pháp
luật.

Thông tư
87/2013/BTC

•Trang thông tin điện
tử (website), hệ
thống thư điện tử
(email) của công ty
chứng khoán cung
cấp dịch vụ giao dịch
chứng khoán trực
tuyến phải được xác
thực bởi chứng thư số

•Công ty chứng khoán
và nhà đầu tư: sử
dụng loại chữ ký số,
chứng thư số trong
giao dịch mua, bán
chứng khoán trực
tuyến

Đáp ứng yêu cầu pháp lý



“Làm thế nào để ứng dụng Chữ ký số ?”

 Đơn giản

 Thuận tiện

 Chi phí hợp lý
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Internet Banking









“Demo giải pháp”



Khách hàngNgân hàng

Chi phí triển khai



Về nhà cung cấp Bkav



Về nhà cung cấp Bkav

Dịch vụ Chữ ký số tốt nhất do
VNISA chứng nhận – 2011



Xin cám ơn quý vị


