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Beveiliging is een cruciaal aandachtspunt voor hedendaagse ondernemingen en 
hun klanten, vooral nu zoveel werknemers overschakelen op werken op afstand 
en hybride werken. PKI (Public Key Infrastructure) is van fundamenteel belang 
voor de beveiliging van bedrijfsnetwerken en de authenticatie van de gebruikers 
en apparaten die toegang hebben tot de bronnen binnen die netwerken, zonder 
afbreuk te doen aan de veiligheid van de gegevensstromen tussen de eindpunten. 
Er is ongelooflijk veel tijd en PKI-expertise nodig om dit te beheren, en de meeste 
organisaties beschikken niet over het talent of de interne bandbreedte om dit naar 
behoren te doen.

Wat nodig is, is een betrouwbare partner met een efficiënte oplossing met hoge 
zekerheid die het alsmaar groeiende aantal identiteiten in bedrijfsnetwerken kan 
automatiseren, beschermen en onderhouden.

AEG – Schaalbaar, flexibel, krachtig
De Auto Enrollment Gateway (AEG) van GlobalSign is een volledig schaalbare 
managed PKI-oplossing die is ontworpen voor bedrijfsomgevingen met een mix 
van platforms en apparaten. Het fungeert als een directe gateway tussen Atlas, 
het PKI-platform van de volgende generatie van GlobalSign, en de Active Directory 
van uw organisatie. 

AEG biedt geautomatiseerde certificaatregistratie en -uitgifte voor een groot 
aantal toepassingen, waaronder apparaatidentiteiten, machine-identiteiten, 
multifactorauthenticatie (MFA), e-mailbeveiliging, digitale ondertekening en SSL/
TLS.

AEG is een kant-en-klare oplossing voor grote organisaties die hun

flexibele personeelsbestand willen beveiligen en IT-processen willen 
vereenvoudigen, terwijl ze tijd en geld besparen: 

 ■ Hiaten in de beveiliging van externe en hybride werkomgevingen dichten

 ■ Uitdagingen met Bring Your Own Device (BYOD) aanpakken met een 
eenvoudigere, veiligere manier om nieuwe apparaten aan uw netwerk toe te 
voegen

 ■ Uw PKI opschalen zodat deze meegroeit met uw organisatie

 ■ Op de hoogte blijven van best practices en wettelijke vereisten op het gebied 
van PKI

 ■ Certificaten uitgeven van de publiekelijk vertrouwde root-hiërarchie van 
GlobalSign of een gehoste, speciale private root, met een eigen ICA

 ■ De risico’s van interne PKI-activiteiten verminderen door cryptografie en 
PKI-diensten uit te besteden aan GlobalSign, een vertrouwde externe CA met 
meer dan 25 jaar ervaring

Het beheer van PKI is nog nooit zo complex geweest. 
Maak het eenvoudiger

 ■  PKI-AUTOMATISERING 
Automatisch achter de schermen 
certificaten uitgeven en installeren - zonder 
tussenkomst van medewerkers - voor een 
werkelijk naadloze eindgebruikerservaring.

 ■  VEREENVOUDIGD PKI-BEHEER EN 
RAPPORTAGE
Het gebruiksvriendelijke dashboard 
maakt het voor beheerders gemakkelijk 
om inschrijvingsopties en protocollen te 
beheren en aangepaste exporteerbare 
rapporten en regelmatig geplande 
rapporten te genereren.

 ■ OMGEVINGEN MET MEERDERE 
EINDPUNTEN
De cross-platform agent (XPA) van AEG 
installeert eenvoudig op elk werkstation 
of server voor Windows, MacOS, Linux, 
mobiele apparaten en netwerksystemen/-
platforms.

 ■  UITGEBREIDE TOEPASSINGEN
Zoals: authenticatie van gebruikers en 
machines, certificaten voor netwerk en 
mobiele apparaten, smartcard-aanmelding, 
digitale handtekeningen, e-mailbeveiliging 
met Ready S/MIME™, SSL/TLS, 
clientauthenticatie, DevOps en meer.

 ■ ARCHIVERING, HERSTEL & ROAMING 
VAN SLEUTELS
AEG archiveert veilig encryptiesleutels die 
later kunnen worden teruggehaald door de 
gebruikers aan wie ze zijn verstrekt en die 
kunnen worden overgebracht naar andere 
machines waarop ze zijn aangemeld, 
waardoor het risico van gegevensverlies 
wordt beperkt en de behoefte aan dubbele 
certificaten en sleutels wordt verminderd.

 ■  SCEP-ONDERSTEUNING 
SCEP ondersteunt de uitgifte 
van certificaten aan mobiele en 
netwerkapparaten naast integraties met 
Microsoft Intune, JAMF en andere MDM’s. 

 ■  ACME V2-ONDERSTEUNING 
Geautomatiseerde uitgifte aan elke 
clienttoepassing die ACMEv2 ondersteunt, 
zoals Linux-servers en DevOps-tools.  



Over GlobalSign

GlobalSign is de grootste aanbieder van vertrouwde identiteits- en 
beveiligingsoplossingen 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 identiteitsoplossingen ondersteunen de miljarden services, 
apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet der dingen.
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Maak gebruik van bestaande infrastructuur en verminder de IT-overhead met GlobalSign SaaS CA 
■ Maak gebruik van bestaande functionaliteit in Active Directory voor eenvoudige integratie en geautomatiseerde registratie.

■ Integraties van cross-platform agents (XPA’s) met MDM’s zoals Microsoft InTune en ondersteuning van protocollen zoals
SCEP en ACME breiden het bereik van AEG uit tot apparaten en eindpunten die niet van MS zijn, waardoor u een volledige
dekking krijgt.

■ GlobalSign beheert de beveiliging, beschikbaarheid en CA-activiteiten en zorgt ervoor dat u voldoet aan SLA’s (Service Level
Agreements) en compliancevereisten, terwijl de beveiliging wordt verbeterd.

■ Maak tijd vrij voor uw IT-teams zodat zij zich op hun kerncompetenties kunnen richten in plaats van op vervelende
cryptografie- en PKI-taken, door essentiële functies voor het beheer van de certificaatlevenscyclus te automatiseren en
regelmatig geplande rapportage in te stellen.

Auto Enrollment Gateway

Hoe AEG werkt
Integratie met Active Directory en ondersteuning voor SCEP- en ACMEv2-protocollen zorgen voor een snelle, naadloze registratie 
en levering van certificaten, evenals het archiveren en herstellen van sleutels – zonder dat dit ten koste gaat van de controle. 
Certificaten kunnen worden uitgegeven door een speciale, door GlobalSign gehoste privé-CA en/of door de publieke CA van 
GlobalSign (voor beveiligingstoepassingen die publiek vertrouwen vereisen), allemaal gebaseerd op de universeel beschikbare en 
veilige infrastructuur van wereldklasse van GlobalSign.
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