
■  Extended Validation (EV)-, Organization Validated (OV)-,
 Wildcard- en Multi-domain-certificaten, met opties om
 tot 100 SAN's toe te voegen

■ EV SSL-ondersteuning voor Certificate Transparency (CT) 
biedt de beste gebruikerservaring in browsers

■  Flexible Key Usage (KU) en Extended Key Usage (EKU)
 instellingen

■  IntranetSSL ondersteunt interne servernamen en lange
 geldigheidsperiodes voor interne netwerken

■  Beveilig mobiele en andere apparaten met beperkte opslag,
 bandbreedte en rekenkracht met ECC-certificaten

 

Alle SSL/TLS-certificaten opsporen, traceren, 
rapporteren en beheren in een dynamische 
serverinventaris

Uitgebreid SSL-beheer betekent alle SSL-certificaten in uw netwerk 
en cloudservices opsporen, aan een inventaris toevoegen en 
beheren. GlobalSign biedt u de tools, services en SSL-producten die 
u nodig hebt om risico's te beperken, te reageren op bedreigingen en 
de kosten voor SSL onder controle te houden.

SSL/TLS met uitgebreide betrouwbaarheidsniveaus en 
configuratiemogelijkheden
GlobalSign biedt een uitgebreid aantal SSL-opties aan die ervoor 
zorgen dat uw openbare servers en sites voldoen aan de best 
practices in de industrie, maar biedt ook kostenefficiënte opties voor 
interne servers en speciale toepassingen. Alle domeinen zijn 
voorgevalideerd en daardoor kunnen certificaten direct worden 
uitgegeven en beschikbaar zijn voor installatie.

Kenmerken

■  Directe uitgifte van certificaten
 Domeinen zijn voorgevalideerd en 

maken de directe uitgifte mogelijk 
van GlobalSigns volledige aanbod 
van SSL-certificaten voor de 
beveiliging van uw sites en servers

■  Verscheidenheid aan 
SSL-producten en configuraties 

 Voldoe aan de behoeften van 
openbare en interne servers met 
een verscheidenheid aan 
certificaatopties, met uitgebreide 
betrouwbaarheidsniveaus en de 
mogelijkheid om certificaten uit te 
geven via een niet-openbare 
trusted root

■  Compleet certificaat- en 
gebruikersbeheer

 Beheer uw certificaten vanaf één 
gecentraliseerd cloudplatform, 
inclusief levenscyclusbeheer, 
facturering en gebruikers- 
machtigingen

■  Volumekortingen en flexibele 
voorwaarden 

 Ontvang aanzienlijke kortingen in 
vergelijking met de aankoop van 
individuele certificaten zonder 
bijkomende hosting- of 
configuratiekosten. Flexibele 
gebruiksvoorwaarden 
ondersteunen

■  Certificaatcontrole 
 Zoek en analyseer alle interne en
 openbare certificaten met onze
 Certificate Inventory Tool. 

Rapporteer over certificaten die 
binnenkort verlopen, keylengte, 
hashing algoritme, verlenende

 CA en nog veel meer

DATASHEET

Uitgebreid beheer van 
SSL/TLS-certificaten



Uitgebreid beheer van SSL/TLS-certificaten DATASHEET

Vereenvoudigd certificaat- en gebruikersbeheer
GlobalSigns cloudportal voor certificaatbeheer biedt 
unieke kenmerken en functies die u de volledige 
controle geven over uw certificaatbehoeften vanaf 
één centrale account.

■  Certificaten intrekken, verlengen, opnieuw 
uitgeven of annuleren met een enkele muisklik

■  Robuuste API-integratie voor de 
automatisering van de levenscyclus van 
certificaten in uw bestaande workflows

■  Active Directory-integratie voor automatische 
provisioning in Windows-omgevingen

■  Ondersteuning van het ACME-protocol 
automatiseert provisioning voor Linux-servers

■  Uitgebreide gebruikers- machtigingen/ 
gedelegeerd beheer voor de definitie van 
gebruikersrollen en privileges in uw bedrijf

■  Ondersteuning voor meerdere bedrijfsentiteiten 
en afdelingen onder één overkoepelende 
account

Alle SSL/TLS opsporen en traceren
De Certificate Inventory Tool (CIT) van GlobalSign 
spoort al uw SSL-certificaten op en laat u 
waardevolle tijd en middelen besparen in 
vergelijking met manuele controle.

■  Zoek, controleer en analyseer alle interne en
 openbare SSL-certificaten vanaf een enkele 

locatie, ongeacht de verlenende CA, inclusief 
zelf ondertekende certificaten

■  Voorkom dat uw certificaten onverwacht 
verlopen met e-mails die u eraan herinneren 
deze te verlengen

■  Volg best practices en industrienormen op het
 gebied van keylengte, hashing algoritme en
 andere certificaatgegevens.

■  Flexibele gebruiksvoorwaarden ondersteunen
 organisaties van elke grootte. Door te betalen 

naar gebruik of het gebruik van krediet hoeft u 
geen tokens of  "packs" meer te kopen en te 
volgen

■  SAN-licentieoptie ondersteunt een 
veranderende serverinventaris door een 
opgegeven aantal unieke SAN's in de 
certificaatinventaris toe te laten, waardoor 
organisaties testcertificaten of kortlopende 
certificaten kunnen aanbieden zonder extra 
kosten

■  Automatische provisioning met Active Directory-
 integratie, ondersteuning van het 

ACME-protocol en API's

■  Licentieopties voor certificaten voor een vast 
jaarlijks bedrag voor de beveiliging van al uw 
websites

■  Aanzienlijke volumekortingen in vergelijking met 
de aankoop van individuele certificaten

Lagere Total Cost of Ownership voor SSL/TLS
GlobalSigns Managed PKI-platform verlaagt de 
Total Cost of Ownership voor SSL aanzienlijk 
doordat er minder manuren nodig zijn om 
certificaten te beheren en door het aanbieden van 
volumekortingen en flexibele gebruiksvoorwaarden.

SSL-beleid definiëren en afdwingen
Verouderde cryptografie of zwakke keylengtes 
kunnen uw bedrijf kwetsbaar maken. Zorg ervoor 
dat al uw SSL-certificaten voldoen aan het 
bedrijfsbeleid en dat alleen geautoriseerde 
personen toegang hebben tot certificaatbronnen.

■  Bepaal wie certificaten kan uitgeven, welke 
soort certificaten ze kunnen uitgeven en voor 
welke domeinen.

■  Centraliseer en controleer certificaatactiviteiten 
voor meerdere bedrijfsentiteiten, afdelingen en 
rollen onder een enkele account.

■  Detecteer en wijzig certificaten die niet voldoen 
aan het bedrijfsbeleid inzake 
certificaatconfiguratie.
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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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