
■  E-commerce platformen: Bundel  SSL/TLS in uw diensten als 
toegevoegde waarde voor al uw klanten

■  CDN’s en VDN’s: Integreer SSL in uw bestaande diensten   

■  E-mail providers: voeg S/MIME-e-mailbeveiiliging toe voor alle 
eindgebruikers

■  Document Workflow Providers: ondersteunen vertrouwde 
digitale handtekeningen voor grote volumes

 

Behaal concurrentievoordeel en verbeter de 
klantenervaring door de integratie van PKI in uw 
diensten

In de afgelopen jaren is de afgemene opinie en de opinie van de sector 
over webbeveiliging verschoven naar het standaard toepassen van 
encryptie om alle verbindngen op internet te versleutelen en 
authenticeren. PKI (Public Key Infrastructure) is een bewezen en 
effectieve oplossing dat deze doelen ondersteund door middel van 
encryptie, authenticatie en data integriteit.
GlobalSign biedt een automatische, schaalbare oplossing voor SaaS- en 
cloudserviceproviders die encryptie standaard willen integreren in hun 
pakketten. 

Integreer identiteit en beveiliging in uw diensten
GlobalSigns certificaatservices voor grote volumes ondersteunen de 
behoeften van cloudservice providers op het vlak van volume, snelheid en 
betrouwbaarheid, zoals CDN’s, VDN’s, e-commerceplatforms, Software as 
a Service (SaaS)-providers en anderen in de sector van cloud computing 
en hosting. 

Voorbeelden van use cases:

Waarom beveiliging 
integreren in uw service?

■  Competitief voordeel 
 Toon uw klanten dat beveiliging 

belangrijk is en behaal 
concurrentievoordeel door

 identiteit en beveiliging met 
toegevoegde waarde te integreren 
in uw services.

■  Gebruikerservaring
 Bied uw klanten een superieure 

gebruikerservaring door hen 
binnen uw platform te houden en 
hen niet door te sturen naar een 
andere leverancier voor hun 
beveiligingsbehoeften.

■  Maak beveiliging gemakkelijk 
voor eindgebruikers 

 Neem de behoefte aan technische 
kennis en het certificaatbeheer uit 
handen van uw klanten
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PKI-toepassingen en voordelen
SSL/TLS voor websites en servers

S/MIME voor beveiligde e-mail

Digitale handtekeningen voor documenten 

■  Gegevens verzonden via websites versleutelen 
en beveiligen

■  HTTPS zorgt voor hogere Google 
SEO-rankings

■  Eigenaarschap van de site bewijzen en het 
vertrouwen van klanten vergroten

Shopify Case Study
SSL/TLS-diensten als toegevoegde waarde              
voor webshops 

Shopify, een toonaangevende provider van een 
e-commerceplatform, wilde SSL naadloos integreren in 
zijn bestaande services om ervoor te zorgen dat alle 
transacties op de sites van handelaars beveiligd waren, 
maar zonder dat de handelaars zelf SSL-certificaten 
moesten begrijpen, bestellen en beheren. Alles wat 
handelaars nodig hebben voor hun online winkel kunnen 
ze rechtstreeks verkrijgen via het Shopify-platform.

Door het grote aantal handelaars die klant zijn van 
Shopify had de provider een certificaatautoriteit nodig die 
certificaten kon uitgeven met een ongezien volume en 
een ongeziene snelheid, en die kon voldoen aan 
toekomstige behoeftes. De certificaatservices voor grote 
volumes van GlobalSign boden de perfecte oplossing. 

Dankzij de certificaatservices voor grote volumes van 
GlobalSign kan Shopify:

■  Inhoud van e-mails versleutelen en beveiligen

■  Niet-toegestane wijzigingen aan de inhoud 
van e-mails voorkomen

■  Oorsprong van berichten bewijzen – het risico 
op e-mail spoofing en phishingaanvallen 
beperken

■  Bewijs auteurschap van document en 
voorkom fraude 

■  Vertrouwde tijdstempel ondersteund de 
echtheid van het document

■  Voldoen aan alle regelgeving rond digitale 
handtekeningen 

■  Concurrentievoordeel behalen door SSL te 
integreren in bestaande services

■  De gebruikerservaring verbeteren doordat 
handelaars SSL niet zelf hoeven te begrijpen en 
beheren

■  De gebruikerservaring controleren door handelaars 
binnen het Shopify-platform te houden en hen niet 
door te sturen naar andere leveranciers om SSL

■  Duizenden certificaten per dag implementeren om 
de groei van bedrijven te ondersteunen

Waarom partner van GlobalSign worden? 
Ervaring
We zijn al 20 jaar actief als certificaatautoriteit en 
beschikken over uitgebreide ervaring en vertrouwen 
in de sector door het aanbieden van gevalideerde 
identiteiten via digitale certificaten.

Automatiseringstechnologie
GlobalSigns end-to-end implementatieproces 
verloopt volledig automatisch en vraagt weinig tot 
geen interactie van de klant.

Aanbod van certificaten
GlobalSign ondersteunt alle soorten SSL-certificaten 
(DV, OV, EV, Wildcards), S/MIME-certificaten en 
certificaten om documenten digitaal te ondertekenen. 
 
Schaalbaarheid en snelheid
Of u nu een gevestigd groot merk of een jonge, 
innovatieve onderneming bent, we bieden schaalbare 
en kostenefficiënte modellen voor serviceproviders van 
elke grootte. Met GlobalSigns certificaatservices voor 
grote volumes kunnen we tot 3000 certificaten per 
seconde uitgeven.
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Over GlobalSign
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossin-
gen waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT- vernieuw-
ers 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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UK: +44 1622 766766
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