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Af hverju þurfum við að skrifa undir?

• Með undirskrift lýsir maður yfir vilja sínum eða samþykki um það sem fram kemur í skjalinu

• Staðfesting á því að sá sem skrifar undir hafi kynnt sér ákveðin gögn

• Hátternisregla

• Orðið „undirrita“ kemur fyrir í 91 lagagrein (sjá althingi.is), „undirritun“ í 65 og „undirskrift“ í 

63 lagagreinum.



Rafræn skilríki

• Rafræn skilríki eru skilríki í rafrænum heimi.

• „Rafrænt vegabréf“

• Rafræn skilríki (electronic certificate): Vottorð á rafrænu formi sem

tengir sannprófunargögn við vottorðshafa og staðfestir hver hann er. 

• Fullgild skilríki: (qualified certificate):

„…er til þess fallin að bera kennsl á undirritanda, er gerð með aðferð 

sem er eingöngu á forræði undirritanda og er tengd gögnum á þann 

hátt að hvers konar breyting á þeim eftir undirritun er greinileg. ... 

undirskrift sé studd fullgildu vottorði...“  (í 7. gr. laga nr. 28/2001)



• Blaðafyrirsagnir

• Hvert hvað og hver segir hvað?



Rafræn skilríki í almennri notkun

• Pappírslausar ákvarðanir og skuldbindingar

• Rafrænar staðfestingar

• Undirritun formlegra skjala ss. fundargerða, samninga og ársreikninga.

• Rafræn skilríki í fyrirtækjum og stofnunum

• Milli fyrirtækja (business to business)

• Innbyrðis milli stofnana (administration to administration). 

• Milli stjórnsýslu og fyrirtækja (administration to business). 

• Milli stjórnsýslu og einstaklinga (administration to citizen)



https://mmg.coredata.is/doc/8e415438-6f85-11e4-b0b5-273b6fbd8eda/?sort=modified desc
https://mmg.coredata.is/doc/8e415438-6f85-11e4-b0b5-273b6fbd8eda/?sort=modified desc








Auðkenni undirritaði ársreikning sinn 11. 

apríl með því að undirrita rafrænt með 

rafrænu skilríki í farsíma og var þetta allt 

gert í CoreData

Þessi tækni býður upp á mikla möguleika, 

s.s. Gjaldeyrisviðskipti, miklir 

sparnaðarmöguleikar fyrir fyrirtæki

Auðkenni fyrstir í heiminum 
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AZAZO 

„Félagi til framtíðar“ í stjórnun og 

meðhöndlun upplýsinga


