
 

 

Adatbiztonság 

 
Hitelesítés és engedélyezés 
 
A Medicover a legmagasabb minőségű biztonsági rendszereket alkalmazza annak 

érdekében, hogy a Medicover Online használata során maximális védelmet 

biztosítson az Ön számára. Az Ön által az Interneten keresztül küldött információk 

biztonságos 128 bites SSL protokollal történő kódolása mellett a Medicover központi 

engedélyezési rendszereljárást használ a Medicover Online szolgáltatásaihoz történő 

hozzáférést biztosító egyedi jelszók kiadása során. 

A rendszerhez való hozzáférést engedélyező, egyedileg kezdeményezett jelszó a 

regisztrációs folyamat során kerül kiadásra. A jelszó első részét a felhasználó hozza 

létre, és csak ő ismeri, a jelszó második részét a rendszer hozza létre. A kétlépcsős 

ellenőrzési eljárás során a jelszó szolgál a személyazonosság megerősítésére 

(azonosításra) valamint annak igazolására, hogy az adott személy jogosult-e 

hozzáférésre és a rendszer használatára (engedélyezés). A bizalmas adatokhoz való 

illetéktelen hozzáférés kockázatának minimalizálása érdekében az első 

bejelentkezéskor a rendszer megkéri a fiók tulajdonosát a jelszó megváltoztatására, 

ugyanakkor garantálja a jelszó bármikori megváltoztatásának lehetőségét is. 

 
Secure Socket Layer (SSL) 
 
Az SSL a szerveren működő szoftver, amely kódoló protokollokat használ. Ez 

biztosítja a szerver és a számítógépe közötti biztonságos információcserét, valamint 

kizárja a harmadik fél általi hozzáférés lehetőségét. Az internetes böngészők (pl. 

Internet Explorer) az SSL protokollt használó oldalra vonatkozó információt a 

böngésző alsó sávjában megjelenő zárt lakattal jelzik. Emellett a címsorban a https 

előtag jelenik meg. A tanúsítványt a böngészője segítségévelellenőrizheti.  

 



 

 
A gyökértanúsítványok frissítése  

 
Ez a tétel frissíti egy adott számítógép gyökértanúsítványainak listáját a legfrissebb, 

Microsoft által a Microsoft Root Certificate Program részeként elfogadott listára. 

További tanúsítványok hozzáadása a számítógéphez növeli a kódokat biztosító 

weboldalak, elektronikus levelek és alkalmazások biztonságát, növelve ezáltal az Ön 

biztonságérzetét online tartózkodása során. Ez a tartalmazza az írországi Centrumtól 

származó Verisign, Thawte és Post.Trust gyökértanúsítványokat. 

 

Rendszerkövetelmények: 
 
Ez a frissítés a következő operációs rendszerekre vonatkozik: 
 
• Windows 95 Internet Explorer 5.0-val; 

• Windows 98 Internet Explorer 5.0-val; 

• Windows 98 Second Edition; 

• Windows Millennium Edition; 

• Windows NT®4.0 6a szervizcsomaggal; 

• Windows 2000 2-es szervizcsomaggal. 

 
Használati útmutató: 
 
Nem kell semmi mást tennie, mint követni a frissítés telepítését. 

A frissítés automatikus Windows XP és Windows 2003 esetében. 

Link (opcionális) a Certum CA bizonyítványhoz: 

http://www.certum.pl/keys/CA.crt 

 


