
Veilige encryptie en identiteitscontrole met SSL/TLS
De SSL-certificaten van GlobalSign bieden de sterkste encryptie en   
functies met toegevoegde waarde om ervoor te zorgen dat uw website 
beveiligd is en voldoet aan de eisen van moderne websites, samen met 
kostenefficiënte opties om aan de behoeften van interne servers te 
voldoen. Klanten en bezoekers van uw site merken dat uw website veilig 
is en dat betalingsgegevens en persoonlijke gegevens beveiligd en 
versleuteld zijn.

Betrouwbaarheidsniveaus en configuratiemogelijkheden van SSL/TLS
Alle SSL-certificaten bieden sessiebeveiliging en versleutelen alle 
informatie die wordt verzonden via de website, maar ze vermelden 
andere identiteitsgegevens in het certificaat en worden op een andere 
manier weergegeven in browsers.

■  Extended Validation (EV) – Bevatten de meeste bedrijfsgegevens en 
moet voldoen aan de hoogste validatievereisten. Deze certificaten 
geven uw website het meeste geloofwaardigheid omdat ze de 
geverifieerde identiteitsgegevens van uw bedrijf een belangrijke 
plaats geven – uw bedrijfsnaam wordt duidelijk weergegeven in de 
groene adresbalk.

■  Organization Validated (OV) – Bevatten ook authenticatie van het 
bedrijf, wat betekent dat informatie over het bedrijf wordt opgenomen, 
maar deze wordt, in tegenstelling tot EV, niet duidelijk weergegeven in 
de browser

■  Domain Validated (DV) – Het eenvoudigste type SSL: enkel 
administratieve controle over het domein door de website-eigenaar 
wordt bewezen

■  IntranetSSL – Ondersteunt interne servernamen en lange 
geldigheidsperiodes voor interne netwerken (opmerking: alleen 
beschikbaar via het Managed PKI-platform)

Met GlobalSign kunt u meerdere topleveldomeinen of subdomeinen
beveiligen met een enkel certificaat.
■  Multi-domain (SAN) – Beveilig tot 100 subdomeinen, 

topleveldomeinen of openbare IP-adressen met een enkel certificaat                   
(opmerking: type domein is afhankelijk van betrouwbaarheidsniveau)

■  Wildcard – Beveilig een onbeperkt aantal subdomeinen            
(opmerking: niet toegestaan voor EV-certificaten) 

Kenmerken
 
■  Ondersteuning van RSA 2048+ of ECC 

256, 384-bits keys

■  Universeel compatibel met alle 
browsers en apparaten

■  Een enkel SSL-certificaat beveiligt 
zowel www.domein.com als 
domein.com

■  AutoCSR-optie beschikbaar

■  Secure site seal

■  Installatie op zoveel servers als u wilt

■  Onbeperkte heruitgifte en vervanging 
van certificaten

■  Kortingen voor langere looptijden en 
verlengingen

■  Verzekerde aansprakelijkheid

■  GlobalSign Certificate Center-account 
voor certificaatbeheer

■  Gratis toegang tot GlobalSigns 
Certificate Inventory Tool en SSL 
Server Test

■  Globale ondersteuning met lokale 
kantoren overal ter wereld
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GlobalSign SSL/TLS-certificaten DATASHEET

Vergelijking van certificaten  EV SSL OV SSL DV SSL 

Vertrouwensniveau  

 

 

Browserweergave  

 

 

Klikbaar Site Seal   

 

 

Informatie weergegeven 
in certificaat

 
Geverifieerde domeinnaam
bedrijfsnaam en 
bedrijfsadres  

Geverifieerde domeinnaam
en bedrijfsnaam

 
 Geverifeerde domeinnaam 

Snelheid van uitgifte 3-4 werkdagen  1-2 werkdagen  5 minuten of minder 

Validatievereisten  

Recht om domein te gebruiken 
en uitgebreide validatie van 
bedrijf, inclusief juridisch, 
operationeel en fysiek bestaan 

 
 
 

 

Recht om domein te gebruiken 
en volledige validatie van bedrijf 

Recht om domein
te gebruiken  

Geldigheidsperiode 1-2 jaar  1-2 jaar  1-2 jaar  
Verzekerde aansprakelijkheid $1,5 miljoen $1,25 miljoen $10k  
Wildcard -opties  N/A Onbeperkte subdomeinen Onbeperkte subdomainen 

Multi-domain-opties (SAN)  Tot 100 subdomeinen of  
topleveldomeinen 

Tot 100 subdomeinen,  
topleveldomeinen of  
openbare IP-adressen 

Tot 100 subdomeinen  
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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 geveri-
fieerde 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. 

BE: +32 16 89 19 00
NL: +31 85 88 82 424
UK: +44 1622 766766

SSL/TLS-levenscycli beheren en automatiseren met Managed PKI
Het cloud-based certificaatbeheerplatform van GlobalSign bespaart werk, geld en tijd bij het beheer van 
SSL-certificaten. Managed PKI centraliseert alle certificaatactiviteiten, gebruikersactiviteiten en financiële 
activiteiten, en geeft u complete controle over de levenscyclus van certificaten, inclusief het aanvragen, 
uitgeven, intrekken en verlengen van certificaten.

■  Volumekortingen tot 80% op retailprijzen
■  Voor vooraf gevalideerde domeinen kunnen direct certificaten worden uitgegeven
■  Controleer alle functies voor levenscyclusbeheer en gebruikersmachtigingen via één centraal platform
■  De gratis Certificate Inventory Tool zoekt alle certificaten in uw netwerk, ongeacht de verlenende CA, 

zodat u kunt zien wanneer deze verlopen en u kunt voldoen aan de baseline requirements

Hangslot in browser Hangslot in browserGroene adresbalk

Populaire sites die GlobalSign SSL/TLS-certificaten gebruiken
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