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DATASHEET 

Code Signing Certificaten 

Beveilig distribueerbare code en verhoog de
downloadsnelheid door beveiligingswaarschuwingen
te verwijderen
Niet-ondertekende software kan worden gemanipuleerd, bijvoorbeeld door 
infectie met spyware of malware, en daarom worden eindgebruikers afgeraden 
om niet-ondertekende code uit te voeren. Het downloaden of uitvoeren van 
niet-ondertekende toepassingen veroorzaakt verontrustende beveiligings-
waarschuwingen wegens "Onbekende uitgever". 

Code digitaal ondertekenen bewijst dat de ondertekende software legitiem is, 
afkomstig is van een bekende softwareleverancier en dat de code niet werd 
gemanipuleerd na de publicatie. De beveiligingswaarschuwingen die worden 
weergegeven voor niet-ondertekende code worden vervangen door meldingen 
met de gegevens van de softwareontwikkelaar – dit voegt een essentieel 
vertrouwensniveau 
toe aan de applicatie. 

Standaard Code Signing vs. Extended Validation (EV) Code Signing 
EV Code Signing-certificaten bieden dezelfde voordelen als standaard Code 
Signing-certificaten, maar bieden een grotere garantie dat de identiteit van de 
uitgever correct en gecontroleerd is. 

■ Een strenger validatieproces controleert meer informatie over de 
uitgever, waardoor anderen zich moeilijker kunnen uitgeven voor een 
legitieme ontwikkelaar en moeilijker valse credentials kunnen 
verkrijgen 

■ Direct een goede reputatie bij Microsoft SmartScreen Filter verwijdert 
onheilspellende waarschuwingen voor eindgebruikers dat de 
toepassing gevaarlijk kan zijn 

Ondertekeningsmogelijkheden 

GlobalSign Code Signing-certificaten 
kunnen worden gebruikt om digitaal code te 
ondertekenen op een van de volgende 
platformen: 

■ Microsoft Windows appplications en 
Kernel-mode software 

■ Microsoft Office en VBA macros 
■ Java Applets 
■ Adobe AIR 
■ MacOS-profielen en locale applicaties 

GlobalSign biedt ook privé Code Signing 
certificaten aan ter ondersteuning van interne 
gevallen (bijv. Firmware ondertekning) 

Sleutel opslag mogelijkheden 

■ USB token^ 
■ HSM* 
■ Azure Key Vault 

Vergelijking kenmerken Standaard Code Sign Extended Valida�on 

Informa�e weergegeven in het cer�ficaat Naam van bedrijf 
Naam van bedrijf 
Adres van bedrijf 

Soort bedrijf 
Verwijdert beveiligingswaarschuwing “onbekende uitgever”  

Handtekening verloopt niet bij gebruik van �mestamp Timestamping beschikbaar & 
aanbevolen 

Timestamping beschikbaar & 
aanbevolen 

Ondertekening van onbeperkt aantal toepassingen  
Compa�bel met grote pla�ormen  

Privé sleutel opslag mogelijkheden 
Cryptografische USB- (niet inbegrepen) 

HSM 
Microso� Key Vault 

Cryptografische USB-token (inbegrepen) 
HSM 

Microso� Key Vault 
Onmiddelijk goede reputa�e bij Microso� SmartScreen Nee 

^USB token inbegrepen voor EV Codesigning token-bestellingen 
*Opmerking: Het sleutelpaar dat is gekoppeld aan het EV Code Sign-certificaat (verzoek) moet worden opgeslagen in een hardwarebeveiligingsmodule 
(HSM) die gecertificeerd is als conform FIPS 140-2 niveau 2 of hoger 

Over GlobalSign BE: +32 16 89 19 00 verkoop@globalsign.com 
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossingen NL: +31 85 88 82 424 www.globalsign.nl 
waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT- vernieuwers www.globalsign.be 
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 of Everything (IoE). 
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