
Integreer SSL/TLS-certificaten in uw diensten door 
standaard versleuteling aan te bieden en verkrijg zo 
een zakelijk voordeel 
In het huidige tijdperk van “encrypting everything” verwachten 
eindgebruikers dat versleuteling een basiskenmerk van een website is. 
SSL/TLS-certificaten voor de beveiliging van webtransacties en het 
scheppen van vertrouwen zijn niet langer vrijblijvend: gebruikers gaan 
over op eCommerce-platformen, websitebouwers, aanbieders van 
AaaS/XaaS (Application as a Service/Anything as a Service), CDN's 
(Content Delivery Networks) en andere aanbieders van cloud-diensten. 
Om aan deze verwachting te voldoen en toegankelijke, 
gebruikersvriendelijke opties te bieden heeft u een geautomatiseerd, 
schaalbaar certificaatproduct nodig dat direct kan worden geïntegreerd in 
uw bestaande platformen en diensten.

SSL/TLS als onderscheidende factor 
Er woedt een felle concurrentie in de markt voor op de cloud gebaseerde 
diensten en een concurrentievoordeel in marketing- en 
beveiligingsopzicht is cruciaal voor succes. Zoals blijkt uit de vele recente 
incidenten die het nieuws hebben gehaald blijven privacy en beveiliging 
grote zorgpunten. Versleuteling is nu belangrijker dan ooit tevoren. Hebt 
u al wel eens nagedacht over hoe TLS net dat verschil kan maken?

Waarom zou u beveiliging in uw diensten integreren? 
■  Versleuteling als standaard aanbieden  
 Neem klanten de verantwoordelijkheid uit 

handen om zelf te kiezen of ze van 
versleuteling gebruik willen maken of 
daarvoor een certificaat van een andere 
leverancier moeten bestellen: maak dit 
gewoon een standaardoptie in uw aanbod, dat 
draagt bij tot een veiliger internet voor 
iedereen.

■  Verbeter de klantenervaring
 Zorg voor een superieure ervaring van de 

gebruiker door uw klanten op uw platform te 
houden door een totaalpakket aan te bieden.  

■  Verlicht uw klanten van technische lasten 
 Neem bij uw klanten de last van de technische 

kennis en certificaatsbeheer en sta hen toe 
om te focussen om hun bedrijf te laten 
groeien.

 

■  Verkrijg een concurrentievoordeel 
 Onderscheid u van de rest, door niet alleen 

beveiligingsdiensten op te nemen in uw 
pakket, maar deze ook naadloos te 
integreren.

■  Boost uw klantenconversieratio &    Google 
zoekresultaten 

 Google maakt gebruik van HTTPS als 
criterium voor de positie in de lijst met 
zoekresultaten en er is ook gebleken dat 
HTTPS en andere beveiligingsindicaties meer 
klanten aantrekken door het verhogen van 
vertrouwen 

 

Belangrijkste voordelen
■  Bouw vertrouwen en beveiliging in 

e-diensten in met een in hoge mate 
schaalbaar SSL/TLS-oplossing

■  Gebruik beveiliging als een 
concurrentievoordeel

■  Verbeter de gebruikerservaring 
voor uw klanten door hen uw 
platform te houden in plaats van 
hen door te verwijzen voor 
SSL/TLS

■  Uw klanten zullen van alle 
beveiligings- en bedrijfsvoordelen 
van SSL/TLS-certificaten kunnen 
genieten zonder het zelf te hoeven 
te begrijpen of ze te beheren 

■  Zorg dat uw dienst in het oog 
springt en laat uw bedrijf daardoor 
groeien 
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Waarom partner van GlobalSign 
worden?  
Support
Wij zijn trots op onze support met kantoren 
wereldwijd die in verschillende talen tier 1-3 
klantenondersteuning en verificatie kunnen 
aanbieden. Daarnaast beschikken we over een 
team van sales engineers voor integratieprojecten 
(ter plaatse beschikbaar indien gewenst) en SaaS 
service beschrijvingen en Service Level 
Agreements aangaande de betrouwbaarheid en 
snelheid indien nodig. 

Flexibele licentiemodellen
We werken met u samen om een oplossing te 
vinden die het best voldoet aan uw behoeften, of 
deze nu van technische of financiële aard zijn. 
Onze flexibele licentiemodellen stellen u in staat 
om de beste manier te kiezen voor de 
implementatie van onze gehoste certificaatdienst.

Ervaring
Als certificeringsautoriteit met meer dan 20 jaar 
ervaring beschikken we over uitgebreide kennis 
van de industrie en verankerd vertrouwen. Wij 
bieden identiteitsvalidatie aan door middel van 
digitale certificaten. We hebben meerdere 
toepassingen van “TLS als een dienst” op hoge 
snelheid (honderdduizenden certificaten in korte 
periodes) ondersteund.

Schaalbaarheid en snelheid
Of u nu een gevestigd merk of een nieuwe 
innovatieve oplossing op de markt brengt, wij 
bieden schaalbare en rendabele modellen voor alle 
dienstaanbieders. Met de zeer schaalbare 
beheerde PKI-diensten van GlobalSign kunnen wij 
tot 3000 certificaten per seconde uitgegeven.

De technologie achter SSL/TLS als een 
dienst: CloudSSL

CloudSSL is een SSL/TLS-distributiedienst die specifiek 
is ontworpen voor aanbieders van op de cloud 
gebaseerde diensten die diensten of communicatie voor 
veel klanten moeten beveiligen.

Hoe CloudSSL werkt
CloudSSL-certificaten worden uitgegeven aan de 
dienstaanbieder op OV-niveau (Organization Validated). 
Vervolgens kunnen klantdomeinen worden toegevoegd 
als DV (Domain Validated)-SAN’s nadat de 
domeincontrole is geverifieerd.

CloudSSL maakt gebruik van een SAN-licentiemodel en 
ieder certificaat is goed voor maximaal 500 SAN’s. 
Aanbieders kunnen afhankelijk van de vraag SAN’s 
toevoegen of verwijderen en als een SAN wordt 
verwijderd, kan de licentie opnieuw worden gebruikt voor 
een ander domein zonder dat dit extra kosten met zich 
meebrengt.

Automatiseer deployments; geen belasting van 
interne afdeling voor support 
De uitgifte van een CloudSSL-certificaat en de toevoeging 
of verwijdering van een domein vindt plaats via API’s, dus 
dit kan volledig worden geautomatiseerd. Hierdoor 
kunnen dienstaanbieders aan al hun klanten TLS leveren, 
zonder hun eigen supportteams met meer werk op te 
schepen.

Neem de lasten van certificaatbeheer en -installatie 
weg voor uw klanten 
De enige keer dat klanten te maken hebben met het 
beheer van CloudSSL is het moment waarop zij moeten 
aantonen dat ze de eigenaar van het domein zijn. In veel 
gevallen kan de dienstaanbieder ook deze stap 
afhandelen voor de klant, zodat TLS-administratie geheel 
uit handen van de klant wordt genomen.
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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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