
 

  
 

 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

DATASHEET 

Managed PKI Platform 

Ondersteuning en beheer van digitale certificaten 
voor bedrijven 
Het Managed PKI-platform van GlobalSign is een cloudplatform voor 
certificaatbeheer dat werk, geld en tijd bespaart bij het beheer en de 
uitgifte van meerdere SSL-certificaten en digitale certificaten. Het 
Managed PKI-platform is een kosteneffectieve oplossing om 
PKI-beheer te vereenvoudigen en de nood aan een in-house CA 
overbodig maakt. 

Ondersteuning voor meerdere entiteiten onder één account en 
gedelegeerde gebruikersmachtigingen bieden u de mogelijkheid om 
alle certificaten voor uw hele bedrijf centraal te beheren 

Alle domeinen en profielen op het Managed PKI-platform worden 
voorgevalideerd, waardoor certificaten direct na de aanvraag kunnen 
worden uitgegeven. Het beheer van de levenscyclus van certificaten, 
facturering en gebruikers gebeurt allemaal via één gebruiks-
vriendelijk cloudplatform. 

Beveiligd SaaS-platform 

Ons Managed PKI-platform en onze identiteitsservices worden 
aangeboden via een door WebTrust geaccrediteerde, robuuste 
infrastructuur met datacenters wereldwijd, redundantie, hoge 
beschikbaarheid, instrumentatie van topklasse die het netwerk 
beveiligt en een enorme schaalbaarheid vereist door de opkomende 
IoE-markt, die goed is voor 14,4 biljoen dollar. 

Managed PKI-gebruiksgevallen 

■ SSL / TLS-certificaten 
Beveilig uw interne en openbare 
netwerken met ons uitgebreide 
aanbod aan SSL-certificaten – 
OV, EV, Wildcard en SAN’s–, en 
certificaten uitgeven uit een 
niet-publieke CA voor speciaal 
intern gebruik. 

■ Vertrouwde digitale 
handtekeningen 
Vervang handtekeningen in inkt 
door elektronische workflows met 
digitale handtekeningen voor PDF-
en Microsoft Office-documenten. 

■ Beveiligde e-mail (S/MIME) 
Versleutel gevoelige interne 
communicatie en biedt een 
oplossing voor phishing met 
S/MIME. 

■ Authenticatie van gebruikers 
Vervang wachtwoorden door 
kostenefficiënte en 
gebruiksvriendelijke authenticatie 
op basis van certificaten. 

■ Authenticatie van computers & 
apparaten 
Geef alleen goedgekeurde 
computers en apparaten toegang 
tot uw bedrijfsnetwerken en 
bronnen. 

■ Mobiele authenticatie 
Voorkom dat toestellen zonder 
machting toegang krijgen en zet 
desktop-gebaseerde identiteiten 
over op mobiele apparaten om zo 
toegang te krijgen tot applicaties 
en netwerken en e-mails te 
versleutelen en ondertekenen 

https://www.globalsign.com/nl-nl/managed-pki/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF


  
 
 

  
 
 

  
 

 

  
 

  
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

Managed PKI-platform DATASHEET 

Kenmerken van Managed PKI 
GlobalSigns beveiligde SaaS-platform biedt unieke kenmerken en functies die u de volledige controle geven 
over uw certificaatbehoeften vanaf één centrale account. Met behulp van API's, inventaristools en integraties 
met Active Directory en Mobile Device Management (MDM) kunt u probleemloos de implementatie van 

■ Onmiddelijke uitgifte van 
multifunctionele certificaten 
Aan de hand van voorgevalideerde 
bedrijfsprofielen en domeinen kunt u direct 
certificaten uitgeven voor specifieke afdelingen 
of projecten – SSL, het digitaal ondertekenen en 
versleutelen van e-mail (S/MIME), authenticatie 
van gebruikers en apparaten voor netwerken, 
mobiele beveiliging en authenticatie, het digitaal 
ondertekenen van Microsoft Office- en PDF-
documenten en aanmelden met SmartCard. 

■ Flexibele gebruiksvoorwaarden 
en onbeperkte licenties 
Managed PKI biedt aanzienlijke 
volumekortingen in vergelijking met de aankoop 
van individuele certificaten. U kunt kiezen uit 
verschillende aankoopopties, waaronder Pay as 
You Go, krediet en de onbeperkte uitgifte van 
licenties voor meer flexibiliteit bij budget-
planning. 

■ Uitgebreide gebruikersmachtigingen 
Accountbeheerders kunnen bepalen welke 
werknemers certificaten kunnen aanvragen, 
goedkeuren, verlengen en intrekken op domein 
of profielniveau, waardoor alleen goedgekeurde 
werknemers toegang krijgen tot certificaat-
activiteiten. 

■ Automatisering en integratie 
Automatiseer de levenscyclus van certificaten 
en workflows met behulp van API's en 
integraties met Active Directory en 
MDM-platformen. Ondersteun eindpunten in 
gemengde omgevingen en geef certificaten uit 
aaan Windows en Apple OSX-eindpunten, 
Linux servers en mobiele en netwerkapparaten. 

■ Meerdere bedrijfsprofielen 
Registreer meerdere bedrijven of afdelingen 
(profielen) onder één account. De perfecte 
oplossing voor overkoepelende structuren die 
certificaten voor meerdere subgroepen 
beheren. Op die manier kunnen alle 
certificaatactiviteiten worden gecontroleerd, 
beheerd en gecentraliseerd met een enkele 
account. 

■ Geen verborgen kosten 
U betaalt enkel voor certificaten. Er zijn geen 
kosten voor de configuratie, hosting of 
heruitgifte van certificaten en u betaalt niets 
voor het gebruik van meerdere profielen of 
extended keys. 

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 identiteits-oplossingen ondersteunen 
de miljarden services, apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet 
der dingen. 

BE: +32 16 89 19 00 verkoop@globalsign.com 
NL: +31 85 88 82 424 www.globalsign.nl 
UK: +44 1622 766766 
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