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S/MIME-certificaten voor e-mailbeveiliging

VOORDELEN

Cybercriminelen zijn steeds geavanceerder geworden in het aanvallen van 
organisaties en e-mail is de eerste aanvalsvector in 91% van de aanvallen. Met 
behulp van openbaar beschikbare informatie en slechts een beetje moeite kunnen 
ze e-mails aanpassen om zich voor te doen als werknemers en leidinggevenden 
op C-niveau en de communicatie van het bedrijf na te bootsen. S/MIME-
certificaten ondertekenen en versleutelen e-mails digitaal, zodat organisaties zich 
tegen deze bedreigingen kunnen beschermen door de afzender van e-mails te 
verifiëren en de gevoelige informatie in de e-mails te versleutelen. 

Wat is S/MIME?

S/MIME, of Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, is de industrienorm 
voor emailbeveilingscertificaten. S/MIME Certificaten vervullen twee cruciale 
cryptografische functies:

 ■ Digitale handtekeningen - Verifieert de afzender van de e-mail en creëert 
een unieke digitale vingerafdruk (of hash) om manipulatie te voorkomen, zodat 
de ontvanger zeker weet dat de e-mail afkomstig is van een betrouwbare bron 
en dat de inhoud tijdens het verzenden niet is gewijzigd

 ■ Encryptie - Cryptografische beveiliging van een e-mailbericht, zodat het 
alleen kan worden geopend door de geadresseerde en onleesbaar is voor 
iedereen zonder de bijbehorende privésleutel.

Versterk uw e-mailbeveiliging door afzenders te 
verifiëren en gevoelige communicatie te versleutelen 

 ■  HERKOMST BERICHT BEWIJZEN
Door e-mails digitaal te 
ondertekenen wordt de identiteit 
van de afzender geverifieerd, zodat 
de ontvangers zeker weten dat de 
e-mail legitiem is.

 ■  BERICHTEN IN TRANSIT EN IN 
RUSTSTAND TE VERSLEUTELEN
Versleuteling van e-mails 
zorgt ervoor dat alleen de 
geadresseerden toegang hebben tot 
de inhoud van de e-mail, ongeacht 
waar de e-mail zich bevindt.

 ■  INHOUDSINTEGRITEIT
Digitaal ondertekenen van e-mails 
zorgt voor een fraudebestendige 
verzegeling van de berichtinhoud, 
waardoor de integriteit van het 
bericht wordt gewaarborgd.

 ■  COMPATABILITEIT
Geen extra software nodig; 
compatibel met toonaangevende 
zakelijke e-mailclients (Outlook, 
Thunderbird, Apple Mail, Lotus 
Notes, enz.).

 ■  IMPLEMENTATIE 
AUTOMATISEREN OP MAAT
Het gebruik van AEG (Auto-
Enrollment Gateway) en zijn Ready 
S/MIME-functie automatiseert de 
levering, installatie en beheer van 
S/MIME-certificaten op maat.

 ■  KIES UW 
ONDERTEKENALGORITME 
Selecteer SHA256RSA of RSASSA-
PSS (alleen voor Managed PKI 
gebruikers).
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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 
identiteitsoplossingen ondersteunen de miljarden services, apparaten, mensen en 
dingen die deel uitmaken van het Internet of Everything (IoE).
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E-mail digitaal ondertekenen
Oorsprong van e-mails en identiteit van de afzender 
controleren
Spearphishing en CEO-fraude zijn twee van de meest voorkomende 
vormen van phishingaanvallen. Ze proberen werknemers in 
verwarring te brengen door zich voor te doen als collega’s en 
leidinggevenden op C-niveau.

Het digitaal ondertekenen van e-mails gaat deze bedreiging tegen 
door de geverifieerde identiteitsgegevens van de afzender van de 
e-mail duidelijk weer te geven. Ontvangers van e-mails kunnen 
er zeker van zijn dat de e-mail afkomstig is van een legitieme, 
geverifieerde bron en niet van een cyberaanvaller.

S/MIME-certificaten voor e-mailbeveiliging

Toewijzing en beheer van certificaten
De S/MIME-certificaten van GlobalSign zijn geschikt voor bedrijven van elke grootte, van individuen en kleine en 
middelgrote bedrijven tot grote multinationals, met levenscyclusbeheer van de certificaten en automatiseringstechnologieën, 
zoals GlobalSigns Auto Enrollment Gateway (AEG), voor eenvoudige grootschalige implementaties.

Managed PKI platform
Organisaties die meer dan vijf certificaten nodig hebben, kunnen gebruikmaken van het Managed PKI (MPKI)-platform 
van GlobalSign. Dit platform biedt aanzienlijke volumekortingen vergeleken met de aankoop van individuele certificaten, 
centraliseert de facturering en zorgt ervoor dat beheerders op een efficiënte manier certificaten kunnen uitgeven, verlengen 
en intrekken indien nodig.

ACTIVE DIRECTORY INTEGRATIE
Gebruik de Auto-Enrollment Gateway van GlobalSign 
om implementaties te automatiseren door gebruik te 
maken van de bestaande Active Directory-architectuur en 
Groepsbeleid om certificaten aan te maken en geruisloos 
te installeren voor Windows- en Apple OSX-eindpunten die 
aan domeinen zijn gekoppeld.

INDIVIDUELE CERTIFICATEN
Voor organisaties die slechts enkele certificaten 
nodig hebben (< 5), kunnen bestellingen rechtstreeks 
via de GlobalSign-website worden geplaatst. 
Herinneringsmails voor verlenging worden verzonden 
wanneer elk certificaat bijna verlopen is.

Voorbeeld: Digitaal ondertekende e-mail in Microsoft
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Voorbeeld: Versleutelde e-mail in Microsoft Outlook
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Email versleutelen
Bescherm e-mailcommunicatie in transit en op mailservers
Versleutelde e-mails kunnen alleen worden gedecodeerd door 
de beoogde ontvanger. Dat komt omdat S/MIME een publieke 
sleutelinfrastructuur gebruikt om het bericht en de inhoud ervan te 
versleutelen. De e-mail wordt versleuteld met de openbare sleutel van 
de ontvanger en kan alleen worden gedecodeerd met de bijbehorende 
privésleutel.

Dit betekent dat de e-mail onleesbaar zal zijn voor iedereen 
zonder de privé-sleutel, of een buitenstaander nu toegang krijgt 
tot de e-mailserver van uw bedrijf of dat de e-mail onderweg wordt 
onderschept.
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