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Authenticatie op basis 
van certificaten 

Geef alleen de juiste personen en apparaten 
toegang tot uw netwerk. 

Wachtwoorden zijn niet langer een betrouwbare methode om 
gebruikers te authenticeren. Vanwege de toenemende dreiging van 
computers die werden geïnfecteerd door cybercriminelen en 
Bring-Your-Own-Device (BYOD) vragen veel IT-verantwoordelijken 
zich af hoe ze kunnen controleren welke gebruikers en computers 
toegang krijgen tot hun netwerken. Door digitale certificaten te 
gebruiken als authenticatiefactor kan de IT eindpunten identificeren en 
de toegang beperken tot goedgekeurde gebruikers, computers en 
apparaten. 

Wat is authenticatie op basis van certificaten? 
Authenticatie op basis van certificaten betekent een digitaal certificaat 
gebruiken om een gebruiker, computer of apparaat te identificeren 
voordat deze toegang krijgt tot een informatiebron, netwerk, 
toepassing enz. Bij de authenticatie van gebruikers wordt dit vaak 
gecombineerd met traditionele methodes zoals een gebruikersnaam 
en wachtwoord. Een onderscheidend kenmerk van authenticatie op 
basis van certificaten is dat, in tegenstelling tot sommige oplossingen 
die alleen voor gebruikers werken, zoals biometrie en eenmalige 
wachtwoorden, dezelfde oplossing kan worden gebruikt voor alle 
eindpunten – gebruikers, computers, apparaten en zelfs het groeiende 
internet der dingen (IoT). 
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■ Eenvoudige implementatie en 
beheer 
Het cloud-gebaseerde 
certificaatbeheerplatform van 
GlobalSign en optionele Active 
Directory- en MDM-integraties maken 
het voor beheerders eenvoudig 
certificaten uit te geven en wanneer 
nodig ook in te trekken 

■ Eén oplossing voor alle eindpunten 
Certificaten kunnen worden 
uitgegeven voor alle eindpunten, 
inclusief gebruikers, computers 
en apparaten 

■ Geen bijkomende hardware nodig 
Bespaart kosten, vereenvoudigt 
het beheer van tokens en is 
gebruiksvriendelijk (opmerking: voor 
een hoger beveiligingsniveau kunnen 
certificaten deel uitmaken van 
cryptografische hardware) 

■ Wederzijdse authenticatie 
Door certificaten uit te geven voor alle 
eindpunten, identificeren beide partijen 
die betrokken zijn bij de communicatie 
zichzelf, ongeacht of de communicatie 
tussen twee gebruikers, een gebruiker 
en een computer of twee computers 
verloopt 

■ Gebruik van bestaand 
toegangscontrolebeleid 
Gebruik bestaand groepsbeleid en 
bestaande machtigingen gebruiken 
om gebruikerstoegang te geven op 
basis van rollen en te bepalen welke 
gebruikers en computers toegang 
krijgen tot verschillende 
toepassingen en netwerken 

■ Uitbreidbaar naar externe 
gebruikers 
Gebruikers buiten uw organisatie 
(bv. partners, onderaannemers en 
freelancers) toegang geven tot uw 
netwerken zonder dat ze extra 
software op hun lokale machine of 
uitgebreide training nodig hebben 

https://www.globalsign.com/nl-nl/authenticatie/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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Voorbeelden van toepassingen 
Authenticatie van gebruikers 
Vervang wachtwoorden of voeg een tweede 
authenticatiefactor toe om de toegang te controleren tot: 

■ Windows Logon 

■ E-mails, interne netwerken of intranetten van 
bedrijven 

■ Cloud-gebaseerde diensten en -toepassingen (bijv. 
Google Apps, Office 365, SharePoint, Salesforce) 

Authenticatie van computers en apparaten 
Voorkom dat geïnfecteerde computers en apparaten 
toegang krijgen tot uw netwerk door: 
■ Identificatie van lokale/externe computers die willen 

communiceren met back-endservices (bijv. 
betaalpunten in buurtwinkels) 

■ Identificatie van alle laptops en mobiele apparaten 
van werknemers voordat deze toegang krijgen tot 
wifinetwerken, VPN's, gateways, webservices enz. 

■ Identificatie van alle servers in de onderneming om 
wederzijdse authenticatie mogelijk te maken 

Hoe het werkt 

Toewijzing en beheer van certificaten 
De authenticatiecertificaten van GlobalSign zijn 
geschikt voor bedrijven van elke grootte, van kleine 
en middelgrote bedrijven tot grote ondernemingen, en 
bevatten functies voor het levenscyclus- beheer van 
certificaten en automatiseringstechnologieën voor de 
eenvoudige implementatie van grote hoeveelheden 
certificaten. 

Managed PKI Platform 
GlobalSigns Managed PKI (MPKI)-platform 
vereenvoudigt het certificaatbeheer, biedt aanzienlijke 
volumekortingen in vergelijking met de aankoop van 
individuele certificaten, centraliseert de 
factureringsgegevens en biedt beheerders de 
mogelijkheid om op een efficiënte manier certificaten 
uit te geven, te verlengen en in te trekken. 

Active Directory-integratie 
Grootschalige implementaties kunnen worden 
gestroomlijnd door de bestaande Active 
Directory-architectuur en het groepsbeleid om 
certificaten voor Windows en Apple OSX-eindpunten 
met domeinnamen en Apple OSX-eindpunten te 
leveren en geruisloos te installeren. 

Mobile Device Management(MDM)-integratie 
Dankzij GlobalSigns integratie met MDM-platformen, 
zoals AirWatch, MobileIron en Microsoft Intune, 
hoeven IT-medewerkers niet langer handmatig 
certificaten te installeren op de apparaten van elke 
medewerker. Zodra een nieuw toestel wordt 
geregistreerd op het MDM-platform, wordt een digitaal 
certificaat van GlobalSign uitgegeven voor het 
apparaat. 

De server vraagt een digitaal certificaat aan bij de client om te verifiëren of deze is wie hij beweert te zijn. Het certificaat 
moet een X.509-certificaat zijn en moet worden ondertekend door een vertrouwde certificaatautoriteit (CA) omdat de 
server deze controleert aan de hand van een lijst met vertrouwde certificaten. Pas daarna wordt een beveiligde sessie 
tot stand gebracht. 

Over GlobalSign BE: +32 16 89 19 00 verkoop@globalsign.com 
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossin-
gen waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT- vernieuw-

NL: +31 85 88 82 424 
UK: +44 1622 766766 
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ers wereldwijd hun online communicatie kunnen beveiligen, miljoenen geverifieerde 

Eindpunten 

1. Vraagt beveiligde gegevens aan 

2. Uitgifte SSL-certificaat en aanvraag clientcertificaat 

3. Uitgifte clientcertificaat 

4. Clientcertificaat wordt vergeleken met geldige kopie op de server 

5. Indien geldig zal toegang verleend worden Server 

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 (IoT). 
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