
    
 

 

Certificados SSL/TLS para Nomes de Servidores 
Internos, Endereços de IP Reservados e 
Aplicativos Internos 

 

Nomes de servidores internos e endereços de IP reservados são 

proibidos em certificados SSL com confiança pública. Isso significa que 

se as empresas desejam continuar a emitir SSL com esses nomes 

proibidos, elas precisam usar certificados auto-assinados ou executar 

sua própria AC. 

 
Com a IntranetSSL, a GlobalSign apresenta uma alternativa econômica 

para essa e outras necessidades internas. 

 
IntranetSSL – Certificados SSL/TLS a partir de uma AC não pública 

gerenciada 

 

Os certificados IntranetSSL são emitidos usando ACs não públicas da 

GlobalSign. Portanto, podem ser configurados de maneiras não 

permitidas em hierarquias públicas que precisam cumprir com os 

requisitos básicos do Fórum CA/Browser. 

 
■ Continue emitindo Certificados SSL que contenham nomes de 

servidores internos e endereços de IP reservados sem a necessidade 
de executar sua própria AC internamente ou usar certificados auto-
assinados. 

■ Proteja nomes de servidores e domínios usados internamente que 
não exijam confiança pública. 

■ Emita certificados com opções não permitidas nas hierarquias 
públicas, inclusive o uso de algoritmo SHA-1 e certificados com 
período de validade de três a cinco anos. 

■ Emita certificados SSL com nomes de 

servidores internos, período de 

validade prolongado (até cinco anos) 

e conteúdos mais flexíveis que os 

certificados de confiança pública. 

 
■ Escolha entre algoritmos de hash 

e hierarquias SHA-1, SHA-256 e 

ECDSA. 

 
■ Proteja até 500 SANs com o mesmo 

certificado, inclusive nomes de 

servidores internos, nomes de 

domínios, subdomínios, wildcard e 

endereços de IP. 

 
■ Opção de emissão imediata a partir 

da plataforma de gerenciamento de 

certificados da GlobalSign. 

 
■ Ferramentas de varredura e 

localização para rastrear seus 

servidores internos que precisam de 

Certificados IntranetSSL. 

 
■ Reemissões gratuitas e licenças 

de servidor ilimitadas. 

 

■ AutoCSR opcional – GlobalSign 

criará as chaves e CSR para você. 

Os Certificados IntranetSSL são emitidos diretamente desde o Serviço de PKI Gerenciada da GlobalSign, oferecendo 

às empresas as mesmas características encontradas nos Certificados SSL com confiança pública para 

gerenciamento eficiente de ciclo de vida de certificados, usuário e cobrança. As ferramentas de inventário gratuitas 

controlam e monitoram todos os certificados públicos e internos, independentemente da AC emissora. 
 
 

About GlobalSign 

GlobalSign is the leading provider of trusted identity and security solutions enabling 

businesses, large enterprises, cloud service providers and IoT innovators around the world 

to secure online communications, manage millions of verified digital identities and 

automate authentication and encryption. Its high-scale Public Key Infrastructure (PKI) and 

identity solutions support the billions of services, devices, people and things comprising 

the Internet of Everything (IoE). 

USA: +1 877 775 4562 

UK:   +44 1622 766766 

EU: +32 16 89 19 00 
 

 

sales@globalsign.com 

www.globalsign.com 
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