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uitmaken van het internet der dingen.
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On-demand SSL/TLS voor serviceproviders en 
cloudtoepassingen
CloudSSL is een service voor SSL/TLS-distributie die specifiek werd ontwikkeld 
voor providers van cloudservices, zoals CDN's, VDN's, e-commerceplatformen, 
ontwikkelaars van websites en andere XaaS die services of communicatie willen 
beveiligen voor een groot aantal klanten.
Met CloudSSL kunnen serviceproviders SSL integreren in hun bestaande aanbod 
en beveiliging toegankelijk maken voor hun klanten door de nood aan kennis en het 
beheer van SSL-certificaten uit handen nemen van hun klanten. De provisioning en 
het beheer van certificaten kan worden geautomatiseerd om de interne 
supportteams van providers te ontlasten.

Hoe CloudSSL werkt
CloudSSL-certificaten worden uitgegeven voor de serviceprovider op Organization 
Validated (OV)-niveau. Nadat de domeincontrole is geverifieerd, kunnen 
klantendomeinen worden toegevoegd als Domain Validated (DV) SAN's. Hierdoor 
kunnen providers meerdere domeinen beveiligen met één certificaat en hebben ze 
minder bijkomende IP-adressen nodig.
CloudSSL maakt gebruik van een SAN-licentiemodel en elk certificaat ondersteunt 
maximaal 500 SAN's. Providers kunnen domeinen dynamisch toevoegen en 
verwijderen via API's. Wanneer een SAN wordt verwijderd, kan de licentie worden 
hergebruikt voor een ander domein zonder bijkomende kosten. Zodra een domein is 
gevalideerd, kunnen bijkomende subdomeinen worden toegevoegd zonder dat 
hiervoor extra validatie nodig is. Ondersteuning van Wildcards biedt nog meer 
flexibiliteit.

SSL aanbieden zonder interne supportteams of klanten extra te belasten
De uitgifte en het domeinbeheer van CloudSSL-certificaten verloopt via API's, 
waardoor    de administratie volledig kan worden geautomatiseerd. Hierdoor kunnen 
serviceproviders SSL leveren aan al hun klanten zonder hun interne supportteams 
extra te belasten.
De enige keer dat klanten betrokken worden bij de administratie van CloudSSL is 
om de domeincontrole te bewijzen. GlobalSign biedt hier drie mogelijkheden voor – 
(1) een bevestigingsbericht verzonden naar het adres geregistreerd in de 
WHOIS-record of een ander adres, (2) een http-tag ingevoegd in een specifieke map 
van de website van de klant, of (3) een DNS TXT-record. In de meeste gevallen kan 
de serviceprovider deze stap voor de klant uitvoeren via de HTTP- of DNS-methode, 
voor een volledig automatische provisioningoplossing.

De belangrijkste voordelen

■  SSL-distributie voor  
serviceproviders 

 SSL integreren in bestaande services 
om het aanbod te differentiëren en 
aan de vraag van klanten naar SSL  te 
voldoen

■  SSL aanbieden zonder              
interne resources te belasten

 Provisioning en beheer van 
certificaten kunnen worden 
geautomatiseerd, om de 
implementatie voor interne teams     te 
vereenvoudigen

■  SSL vereenvoudigen voor 
eindgebruikers 

 Het beheer en de installatie van 
certificaten uit handen nemen van 
klanten

■  Flexibele certificaten ontwikkeld    
voor cloudimplementaties 

 Dynamisch SAN's toevoegen en 
verwijderen ter ondersteuning van 
een veranderende klantenbasis of   
om te voldoen aan de vraag naar 
kortlopende certificaten zonder    extra 
kosten te genereren
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