
Use cases

■  E-commerce platformen
 SSL bundelen als toegevoegde 

waarde voor alle klanten

■  Industrieel internet
 Identiteit inbouwen op 

productielijnniveau

■  E-mail providers
 E-mailbeveiliging met S/MIME 

toevoegen voor eindgebruikers

■  IoT-developers en producenten 
 Beveiliging van hardware en het 

inbouwen van robuuste 
apparaatsidentiteit

■  Document workflow aanbieders
 Ondersteuning van digitale 

ondertekening in grote volumes

Ondersteunt de grote volumes, schaalbaarheid en 
beschikbaarheid voor het IoT en Cloud-toepassingen 
De WebTrust-geaccrediteerde en cloud-gebaseerde distributiediensten 
van GlobalSign die grote volumes aankunnen samen met de agile 
certificaats- profielen van GlobalSign kunnen aangepast worden aan de 
behoeften van cloud-dienstaabieders en IoT-ecosystemen met betrekking 
tot snelheid,     variatie en volume. 
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Over GlobalSign
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligings- 
oplossingen waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT- 
vernieuwers wereldwijd hun online communicatie kunnen beveiligen, miljoenen                
geverifieerde digitale identiteiten beheren en authenticatie en encryptie automatiseren. 
Zijn grootschalige Public Key Infrastructure (PKI) en identiteits-oplossingen ondersteunen 
de miljarden services, apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet 
der dingen. 
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■  Geef miljoenen certificaten per dag uit 
■  Snelle RESTful API voor certificaatcyclusbeheer
■  Nauwkeurig ingestelde parallelle infrastructuur voor uitgifte van 

maximaal 2000 certificaten per seconde
■  Ondersteunt privé hiërarchieën en SSL CA’s voor beperkte 

domeinen
■  SaaS-platform maakt dynamische groei mogelijk zonder kosten 

en beperkingen van hardware-infrastructuur
■  PKI-connectiviteit maakt verificatie, versleuteling en data 

integriteit mogelijk; wordt ondersteund door de toonaangevende 
standaarden, protocollen, software en bibliotheken

Mogelijkheden tot registratie van apparaten in grote volumes 
Integreer identiteitslevering en -registratie van apparaten in bestaande 
workflows met: 
■  Door hardware beveiligde apparaatidentiteiten met 

ondersteuning voor TPMS (voor online transactieverwerking), 
PUF en andere beveiligde elementen

■  Eenvoudige integratie in IoT-platforms
■  Ondersteuning voor certificaatregistratieprotocol - SCEP, EST, 

CMP, ACME
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