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Értelmező szakszótár az elektronikus
kereskedelem témaköréből
(A KIEJTÉS ZÁRÓJELBEN DŐLT BETŰVEL KIEMELVE)

Összeállította: Eiler Emil

Digitális aláírás – Digital Signature (didzsitel szig-
nicsör), elektronikus aláírás – Electronic Signa-
ture (ilec’tranik szignicsör): Titkosításon és titkos
hitelesítési kódokon alapuló hitelesítési eljárás.
Elektronikus dokumentumok, megrendelések,
számlák, visszaigazolások, reklamációk, fizetési
meghagyások „aláírására”, az aláíró személyazo-
nosságának, a küldött információ sértetlenségének
igazolására szolgál. 1994 óta érvényes nemzetkö-
zi digitális aláírási szabvány rögzíti, és kormány-
rendelet szabályozza az alkalmazás módját. 

Elektronikus űrlap – Electronic Form, e-Form (ilec’-
tranic form, í-form): Elektronikus úton történő
felmérések, megrendelések, visszaigazolások cél-
jára szolgáló űrlap, amelyet kitöltés után a háló-
zaton keresztül kell visszaküldeni. Célja a papír-
munka csökkentése és az üzletmenet gyorsítása.
Egyszerre sok helyre lehet elküldeni, és a prog-
ram gyorsan elvégzi a kiértékelést, összesítést.
A beérkezése tényéről azonnal visszaigazolást
küld. 

Elektronikus bank – Electronic Bank (ilec’tranic
benk): Elektronikus pénzügyi tranzakciók lebo-
nyolítására szolgáló hálózatos szolgáltatás az
interneten.

Elektronikus hirdetőtábla – Electronic Bulletin
Board, BBS (ilek’tranik balletin bóard): Hálózatos
hirdetési és reklámlehetőség az interneten. Távo-
li felhasználók információs és üzenethagyási
rendszere, amely egy vagy több modemmel, vagy
más hálózati elérési rendszerrel van felszerelve.
Gyakoriak a bizonyos érdeklődési körökre össz-
pontosító változatai, amelyek az anyag, a termék,
a gyártó vagy az egyéb szempontok szerinti kere-
sést teszik lehetővé. Lehet ingyenes és térítéses,
illetve részben mindkettő. A hirdetőtáblák értéke-
sítési információk, szoftverbővítések, technikai se-
gítségnyújtás és javítások letöltésére is lehetőséget
adhatnak.

Elektronikus hitel – Electronic Credit (ilek’tranic
kredit): Elektronikus kereskedelem, hitelkártya-
műveletek felhasználásával, elsősorban az inter-
neten.

Elektronikus üzletmenet, elektronikus kereske-
delem, e-business – Electronic Business (ilec’-
tranic biznisz, í-biznisz)

Elektronikus kereskedelem, e-kereskedelem –
Electronic Commerce (ilek’tranik kamörsz): Há-
lózatba kapcsolt számítógépeken folyó keres-
kedelmi tevékenység, amely folyhat az eladó és
a felhasználó között közvetlen információs vona-
lon, interneten, illetve az eladó és a vevő közötti
elektronikus adatcsere (Electronic Data Inter-
change, EDI) útján. Ez utóbbi az elektronikus
üzleti dokumentumok, például megrendelések
és számlák számítógépes továbbításának ellenőr-
zésére szolgáló szabványcsomag. Célja a papír-
munka lecsökkentése és a válaszidő lerövidítése.

Elektronikus kereskedés – Electronic Storefront
(ilec’tranic sztóurfrant): Olyan kereskedési forma,
amely az interneten bemutatja az árukészletét
vagy szolgáltatásajánlatát, és hálózaton keresztül
történő értékesítést biztosít.

Elektronikus készpénz – Electronic Cash (ilek’tranik
kesh), elektronikus pénz – Electronic Money
(ilec’tranic mani): Az interneten használt fizető-
eszköz neve. Angolul röviden e-money, egyéb
megnevezései: e-kp, digitális pénz, digitális kp,
e-készpénz.

Elektronikus számla – Electronic Bill (ilek’tranic
bill): Elektronikus adatcsere (EDI) formájában
továbbított számla.

Elektronikus üzletház, elektronikus bevásárló-
központ (USA) – Electronic Mall (ilec’tranic moll):
Hálózaton keresztül elérhető elektronikus boltok,
amelyek azzal a szándékkal csatlakoznak egymás-
hoz, hogy a társboltokban való megjelenésükkel
növeljék saját bolti elérhetőségüket.


