
Identifique e gerencie todos os Certificados 
SSL presentes em suas redes e serviços 
em nuvem, usando as ferramentas, os 
serviços e produtos SSL que a GlobalSign 
provê para reduzir riscos, responder a 
ameaças e, ainda, controlar os custos com 
SSL.

A partir do Inventário de Certificados da 
GlobalSign (CIT), você localiza todos os 
certificados SSL, economizando tempo e 
recursos valiosos com monitoramento.

Assuma o controle com o 
Gerenciamento Compreensivo
de Certificados SSL

Localize, monitore e analise certifica-
dos SSL, internos, públicos e auto-
assinados, a partir de um único local, 
independentemente da AC emissora

Evite a expiração inesperada de
certificados, recebendo emails sobre 
prazos e períodos de renovação

Responda rapidamente a ameaças 
digitais globais, como o "HeartBleed"

Mantenha sua empresa alinhada às 
melhores práticas e exigências do 
mercado, quanto ao comprimento de 
chave, algoritmo hash e outros dados 
dos certificados

Identifique e Rastreie
Certificados SSL

Identifique, rastreie, informe e 
gerencie todos os certificados
de sua empresa, através de
um Inventário Dinâmico 

Gerenciamento 
Compreensivo de
Certificados SSL
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Gestão e Automação
de Certificados
Certificada pela WebTrust, nossa infraestrutura conta 
com data centers globais, recuperação de desastres, 
redundância e alta disponibilidade. 

Portal em nuvem com autenticação de 
duplo fator

Domínios pré-habilitados para emissão 
imediata de certificados 24/7

API robusta para automatizar o ciclo de vida 
do certificado

Integração do Diretório Ativo para o provi-
sionamento automatizado em Windows

Melhoria na Experiência
de Navegação
Garanta que seus servidores e sites públicos estejam 
alinhados às melhores práticas da indústria e ofereça 
experiências de navegação únicas.

Certificados de Organização Validada (OV) 
ou Estendida (EV), Wildcard ou Multi-Domí-
nio com opções para adicionar Nomes de 
Assunto Alternativos (SANs) 

Garanta a melhor experiência de navegação 
usando Certificados SHA-256 e suporte EV
SSL para Transparência de Certificado (CT)

Hierarquias privadas e certificados para 
usos especiais ou internos podem incluir 
nomes de servidores, validade extendida e 
conteúdo mais flexíveis 

Proteja celulares e outros dispositivos com 
capacidades limitadas, usando Certificados 
ECC

Estabelecimento de
Políticas de SSL
Criptografia desatualizada ou tamanhos de chave 
fracos podem deixar sua empresa vulnerável. Asse-
gure-se de que todos os seus certificados SSL cum-
pram com as políticas da empresa, permitindo que 
somente indivíduos autorizados tenham acesso aos 
recursos do certificado. 

Controle quem pode emitir certificados, 
quais tipos e para qual domínio

Centralize e monitore atividades do certifi-
cado para diversas entidades de negócios, 
departamentos e funções através de uma 
única conta

Detecte e corrija certificados em não este-
jam em conformidade com as políticas da 
empresa, através da configuração de certi-
ficado

AC de Alto Volume
Essa solução suporta necessidades de alto volume, 
escalabilidade e disponibilidade para uma implemen-
tação mais segura e eficiente da IoE.

Milhões de certificados emitidos por dia

Alta Velocidade de API RESTful para geren-
ciar os certificados

Infraestrutura robusta capaz de emitir até 50 
certificados por segundo

Suporte de hierarquias privadas e nomes 
restritos das ACs SSL

Certificados de múltiplo usos e domínios 
para combate à escassez iminente de IP
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Fundada em 1996, a GlobalSign é uma empresa líder provedora de identidade e segurança digitais. Suas soluções permitem que 
negócios, grandes empresas, provedores de serviços de nuvem e inovadores da IoT ao redor do mundo protejam suas comuni-
cações online, gerenciem milhares de identidades digitais e, ainda, automatizem seus processos de autenticação e criptografia de 
maneira eficiente e segura. As soluções PKI e Gerenciamento de Identidades e Acessos (IAM) suportam bilhões de serviços, disposi-
tivos, pessoas e coisas que compreendem a Internet de Todas as Coisas (IoE).

Sobre a GlobalSign

Para mais informações sobre nossos produtos, 
casos de sucesso e informes oficiais, acesse 
www.globalsign.com/pt-br

US: +1 877 775 4562
BR: +55 11 4680 6754
contato@globalsign.com


