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1 INTRODUÇÃO 
O Centro de Certificados GlobalSign (GlobalSign Certificate Centre – GCC) é uma plataforma altamente 

flexível de gerenciamento de ciclo de vida do certificado baseada em nuvem. O GCC centraliza o 

gerenciamento de certificados para todos os tipos de certificados digitais da GlobalSign e permite o uso 

de vários usuários. O SSL gerenciado (MSSL) é uma solução disponibilizada no GCC. 

 LOGIN NA CONTA 
Com a sua conta de SSL gerenciado já aprovada, você pode efetuar o login no Centro de Certificados 

GlobalSign (GCC) e logo em seguida começar a gerenciar o ciclo de vida de seus certificados SSL. 

Acesse a página www.globalsign.com e clique em Log In no canto superior direito.  

 

Insira seu ID do usuário e Senha. Seu ID do usuário é o número PARXXXX_xxxxx que lhe foi dado ao final 

do processo de registro MSSL. Você pode encontrá-lo em seu e-mail de boas-vindas. Sua senha é aquela 

que você digitou no processo de registro. 

Caso sua conta esteja configurada para Autenticação de Cliente, você visualizará uma página similar à 

esta abaixo ao se registrar. Consulte a seção 3 para obter detalhes. 

Caso você tenha esquecido a sua senha, clique em Esqueceu Senha? Clique aqui, na página de login para 

redefini-la. Leia este Artigo de suporte para obter assistência ou, se necessário, contate nossa equipe de 

suporte em support.globalsign.com.  

Você só poderá solicitar certificados depois que a verificação dos nomes de sua organização e domínio(s) 

tiver sido concluída. Para checar o status de sua verificação a qualquer momento, basta fazer o login em 

sua conta. 

 

https://www.globalsign.com/
http://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1241741-reset-forgotten-password---account-management
https://support.globalsign.com/
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 PÁGINA SSL GERENCIADO 
Apresentamos abaixo a imagem de tela que você verá na aba SSL Gerenciado do GCC. Os indicadores 

numerados correspondem a uma referência que o ajudará a navegar e usar SSL Gerenciado. Não se 

esqueça de que, para solicitar certificados SSL, você deve estar na aba SSL Gerenciado. 

  

REFERÊNCIAS 

1. Aba Conta e Finanças – redicionará você à página Conta e Finanças, na qual é possível gerenciar 

todas as informações de sua conta. Consulte a seção 5 para mais detalhes. 

2. Renovações Futuras – visualize todos os certificados que estão prestes a expirar e disponíveis para 

renovação (seção 4.3.2). 

3. Domínios Vincentes – visualize todos os domínios que estão expirando e disponíveis para renovação 

(Seção 5.2.2). 

4. Aprovações Pendentes – visualize todas as solicitações que estão com aprovação pendente (seção 

2.4). 

5. Localizar e Relatar Certificados – pesquise pedidos de Certificado SSL feitos em sua conta e gerencie-

os (Seção 4.1). 

6. Localizar e Relatar Domínios – lista de todos os domínios, perfis e seu nível de verificação (Seção 5). 

7. Visualizar Licença de Uso de SAN – visualize e relate Nomes Alternativos do Assunto emitidos (Seção 

4.2). 

8. Solicitar Certificado – solicite certificados SSL através dos perfis pré-validados (Seção 2.2). 

9. Adicionar Domínio Novo – envie um domínio a ser associado a um perfil específico (Seção 5.2.1). 

10. Gerenciar Domínios – gerencie os domínios associados a um perfil específico (Seção 5). 

11. Outras Ações – acesse outras ações, incluindo Editar Perfil, Editar Página de Requerimentos Públicos 

e Fazer Upgrade do nível de verificação (Seção 6). 

12. Verificador de CSR – redirecionamento para a página do verificador de CSR, permitindo que você 

verifique sua CSR (Seção 7.1).  

https://www.globalsign.com/
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 SUPORTE 
Todo cliente empresarial GlobalSign tem um gerente de conta dedicado e disponível para ajudar com 

dúvidas sobre qualquer produto ou conta. Além disso, a GlobalSign também oferece suporte técnico por 

meio dos departamentos de Serviço ao Cliente no mundo inteiro. Consulte mais informações em: 

https://support.globalsign.com. 

2 SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADOS 

 RESUMO SOBRE OS PRODUTOS MSSL 
Dependendo de sua configuração de conta, você verá uma ou mais das opções de produto indicadas 

abaixo: 

2.1.1 EXTENDEDSSL 

ExtendedSSL é o nome do produto para Certificado SSL de Validação Estendida (EV) da GlobalSign e é 

emitido de forma rigorosa para diretrizes EV SSL publicadas do Fórum CA/B, que englobam o formato 

de perfil do certificado, método de verificação e fluxo de trabalho. Este produto é limitado à opção 

de período de validade de 2 anos (e até no máximo 27 meses com renovação adicionada/meses de 

bônus). Esse produto não dá suporte a opções de wildcard e endereços IP.  

2.1.2 ORGANIZATIONSSL 

OrganizationSSL é o nome do produto para Certificados SSL de Validação Organizacional (OV) da 

GlobalSign que contém o nome da empresa no nome DN do certificado. Ao solicitar o 

OrganizationSSL no perfil do MSSL, o solicitante tem as seguintes opções disponíveis: 

• Tipo de Certificado Base: o OrganizationSSL aceita IPs Globais, Padrões e Wildcard (endereços de IP 

roteáveis publicamente) como valor no Nome Comum do Certificado. 

• Opção de SAN: dependendo das opções configuradas para sua conta, você poderá solicitar 

certificados com vários tipos de SAN, incluindo FQDN, Subdomínio, Comunicações Unificadas de IP 

Global e Wildcard. 

• Suporte de Comunicações Unificadas: você poderá especificar a entrada dos seguintes nomes de 

hospedagem sem nenhuma cobrança adicional: www, owa, autodiscover e mail. 

2.1.3 INTRANETSSL 

Os Certificados IntranetSSL são emitidos através de um conjunto de Raízes Não Públicas que não são 

distribuídas dentro dos maiores navegadores ou sistemas operacionais de armazenamento de chave 

Raiz. A utilização de chaves não-públicas permite a emissão de certificados que não precisam 

obedecer ao Fórum CA/B do setor ou aos requerimentos de armazenamento raiz, especialmente a 

habilidade de emitir certificados com nomes de servidores internos. Caso deseje utilizar o 

IntranetSSL, você precisará distribuir as raízes para suas aplicações e/ou navegadores, acessando 

sites seguros com o IntranetSSL ou eles receberão alertas de AC não confiáveis. 

O IntranetSSL dá suporte a várias opções no OrganizationSSL + a utilização de nomes de Servidores 

Internos ou endereços de IP reservados no CN ou SAN do algoritmo de hash SHA-1, assim como 

períodos de validade do certificado de 5 anos.  

https://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/
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2.1.4 CLOUD SSL 
O CloudSSL é projetado para provedores de serviços baseados em nuvem, como CDNs, VDNs, 

plataformas de eCommerce, criadores de website e outros XaaS, que precisam proteger os serviços e 

comunicações para muitos clientes. Os Certificados CloudSSL são emitidos para o provedor de 

serviços no nível da Validação Empresarial (OV). Os domínios do cliente podem ser então adicionados 

como SANs da Validação de Domínio (DV) depois que o controle de domínio for verificado.  

Esta configuração significa que os provedores podem oferecer vários domínios com um certificado, o 

que reduz a necessidade de endereços de IP adicionais. Usando um modelo de licenciamento de SAN 

e cada certificado pode acomodar até 500 SANs. Os provedores conseguem adicionar ou remover 

dinamicamente domínios por meio de APIs e, se um SAN for removido, a licença pode ser usada 

novamente para outro domínio sem incorrer em custos adicionais. Assim que um domínio tiver sido 

verificado, subdomínios adicionais podem ser adicionados sem validação adicional de domínio. 

Suporte para Wildcards oferece mais flexibilidade. 

Os provedores de serviços devem falar com um Gerente de Conta sobre a ativação do CloudSSL no 

SSL Gerenciado. 

2.1.5 COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS MSSL 

Segue abaixo um resumo dos vários recursos e opções de solicitação por produto: 

https://www.globalsign.com/
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Função ExtendedSSL OrganizationSSL IntranetSSL CloudSSL 

Opções base 

• Wildcard 

• IP Global 

• Privado (Nome do Servidor Interno) 

 
N 
N 
N 

 
S 
S 
N 

 
S 
S 
S 

 
N 
N 
N 

Período de validade na solicitação (anos) Até 2 Até 2 Até 5 Até 2 

Período máximo de validade do certificado 
 

27 meses 
(825 dias) 

27 meses 
(825 dias) 

60 meses 
 

27 meses 
(825 dias) 

Tipo de pedido 

• Novo 

• Renovação 

• Transferência 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
N 

 
S 
S 
N 

Algoritmo de assinatura (Hierarquia AC) 

• SHA-1 

• SHA-256 

• ECC P-256 

 
N 
S 
N 

 
N 
S 
N 

 
S 
S 
S 

 
N 
S 
N 

Comunicações unificadas S S N S 

Tipos de SAN 

• FQDN 

• Subdomínio 

• Endereço IP Global 

• Wildcard 

• SAN Interno ou Endereço IP 
Reservado 

 
S 
S 
N 
N 
N 

 
S 
S 
S 
S 
N 

 
S 
S 
S 
S 
S 

 
     S 
     S 
     N    
     S 
     N 

Período de Validade do Domínio 13 meses 825 dias 825 dias 365 dias 

Tipos de chave CSR aceitos 

• RSA 2048-4096 

• ECC P-256 

• ECC P-384 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
S 

Selo do Site S S N N 

 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADOS MSSL 
 

Na aba SSL Gerenciado, clique no ícone Solicitar Certificado no bloco de perfil pré-validado adequado.  

 

Observação: Os domínios devem ser adicionados ao perfil e a verificação deve ser concluída/validada 

antes de se solicitar certificados para esse domínio. Consulte a seção Adicionar Domínio Novo neste 

manual para obter mais detalhes.  

https://www.globalsign.com/
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Tela inicial do MSSL 

 

Etapa 1 – Tela de Entrada CSR 

1. Você terá que inserir uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR). Para obter ajuda sobre como 

gerar um CSR, siga as instruções no artigo de suporte: 

https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/1229769. 

Observação: Para IntranetSSL, você tem a opção de inserir um nome comum e usar o AutoCSR. Para 

pedidos do AutoCSR na IntranetSSL, consulte este manual de instalação.  

 

2. O fluxo de trabalho de requerimento exibirá o produto e as opções disponíveis de acordo com o nível de 

habilitação do domínio.  

https://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/1229769
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/2149980
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Passo 2 – Configurar o produto  

 

3. Especifique o algoritmo de assinatura que será usado para assinar o certificado.  

 

4. Defina o ponto de contato para entrega do certificado ou problemas com habilitação. Observação: você 

pode preencher automaticamente os campos de informações de contato para um usuário do GCC 

existente. A seleção da caixa de Este é o Ponto de Contato para Comunicações habilitará o GCC a enviar 

e-mails de notificação ao endereço especificado no campo Endereço de E-mail. 

 

Observação: se for necessário vários endereços do ponto de contato, adicione-os separados por vírgulas 

no campo Endereço de E-mail. Todos os e-mails listados receberão notificações relacionadas à esta 

solicitação, tais como conclusão do pedido, emissão e notificações de renovação.  

 

 

https://www.globalsign.com/


12 

   
Passo 3 – Definição de ponto de contato 

 

 

5. Os próximos passos pedem para você confirmar as informações do seu perfil. Esta informação será 

exibida para qualquer um que clicar no selo exibido em seu site.   

 
Passo 4 – Confirmar organização e detalhes do Selo de Site seguro 

https://www.globalsign.com/
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6. Selecione o método de pagamento que deseja utilizar. Pode ser que nem todas as opções estejam 

disponíveis com base nas configurações da sua conta: 

• Cartão de Crédito: assim que seu certificado tiver sido emitido em nosso sistema, será cobrado o valor 

integral em seu cartão. 

• Pagamento por Depósito: utilize os fundos que estão em sua conta. Se o pedido for feito por alguém 

sem privilégios de aprovação, os valores serão debitados em sua conta na emissão do certificado; caso 

contrário, os valores serão debitados imediatamente. 

• Pagamento em Atraso: esta é uma opção de pós-pagamento, onde fundos serão adicionados à sua 

conta após o nosso departamento de contas receber sua Ordem de Compras por e-mail. A 

disponibilidade deste método pode variar de acordo com sua conta ou região. 

 

7. Por fim, analise o Acordo do Assinante e marque a caixa de aprovação para finalizar o processo de 

requerimento. Seu certificado agora será emitido em poucos minutos. Se o usuário que está solicitando 

o certificado não tiver privilégios de aprovação, o pedido terá de ser aprovado por um usuário com 

privilégios de aprovação antes da emissão (Consulte a seção 2.4).  

2.2.1 ADICIONAR SANS DURANTE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 
 

Os Certificados Standard SSL asseguram um nome de domínio único e totalmente qualificado (FQDN). 

Ao adicionar SANs, um único certificado consegue proteger vários nomes de servidores, tais como 

outros nomes de domínio, wildcard, subdomínios, endereços de IP públicos, nomes de servidores 

internos e endereços de IP reservados, conforme permitido por diferentes produtos MSSL (nem todos 

os produtos têm suporte para todas as opções; portanto, apenas um subconjunto de opções será 

exibido, dependendo do produto que você estiver solicitando).  

 
Para adicionar SANs ao certificado, selecione a opção Adicione SANs (Nomes Alternativos do 

Assunto) específicos durante o segundo passo “Configuração do produto” do processo de 

solicitação. Você poderá adicionar até 500 SANs por certificado digitando ou colando-as, separadas 

por linha, na janela de entrada de SAN.  

Clique no botão Validar estas SANs, que validará, classificará e precificará as SANs adequadamente. 

Siga as etapas de pedido restantes conforme descritas na seção SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADOS 

MSSL. 

https://www.globalsign.com/


14 

 

 UTILIZAÇÃO DA PÁGINA DE REQUERIMENTOS PÚBLICOS 
O Serviço Gerenciado SSL oferece às organizações, com escritórios ou departamentos distribuídos, a 

possibilidade de centralizar o processo de compra de um certificado. Você pode editar uma única página 

de requerimento (Página de Requerimentos Públicos ou POP) para que funcionários e fornecedores 

consigam requerer um certificado. A URL pode ser dada aos solicitantes ou pode ser armazenada em sua 

Intranet. O certificado não será emitido até que um usuário com privilégios de aprovação acesse a conta 

e aprove o requerimento. Isso assegura que as organizações emitam certificados apenas para os 

requerentes legítimos. Para segurança adicional, um PIN pode ser definido na página de requerimentos 

públicos. 

2.3.1 ATIVAR A PÁGINA DE REQUERIMENTOS PÚBLICOS 
Para ativar, editar ou desativar o POP para um perfil pré-validado, acesse a tela inicial do MSSL e 

passe o cursor do mouse sobre o botão Outras Ações no bloco Perfil. Então clique em Ativar Página 

de Requerimentos Públicos (ou Editar Página de Requerimentos Públicos).  

 

 
Outras ações – Ativar Página de Requerimentos Públicos 

https://www.globalsign.com/
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Quando a Página de Requerimentos Públicos aparecer, marque a caixa para Ativar Página de 

Requerimentos Públicos e clique em Enviar. Para desativar o POP, desmarque a caixa e clique em 

enviar. Isto trará a URL da POP, assim como as opções de configuração. Consulte Configuração da 

Página de Requerimentos Públicos na seção abaixo para mais detalhes. 

 
Esta página permite que você ative uma Página de Requerimentos Públicos para um certificado. 

 

2.3.2 CONFIGURAR A PÁGINA DE REQUERIMENTOS PÚBLICOS 
Selecione Ativar POP para que um certificado mostre as opções de configuração da POP.  

Dentro dessa página, você poderá carregar o logotipo da sua empresa. Observe que a imagem deve 

ser no formato GIF, PNG ou JPG com dimensões não superiores a 200x100 pixels. 

Selecione os campos que você gostaria que aparecessem na página, marcando as caixas 

correspondentes. 

https://www.globalsign.com/
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Página de Configuração da POP 

• Tipo de Certificado: observe que é possível selecionar mais do que uma destas opções se você quiser dar 

ao destinatário maior flexibilidade, ou se não souber os detalhes exatos no momento da configuração. 

• Certificado de Domínio Único: é emitido em www.example.com (e conterá o domínio example.com no 

campo SAN) e só poderá ser usado naquele FQDN. 

• Certificado Wildcard SSL: é emitido em *.example.com e pode assegurar todos os subdomínios de 

example.com em toda sua fazenda de servidores. 

• Certificado SSL de Endereço de IP Público: é emitido para um endereço IP que pode ser acessado pela 

Internet e terá a forma de XXX.XXX.XXX.XX, por exemplo, 217.123.236.37. 

• Assunto - Opções alternativas (SANs): Permitirá configurar os SANs que você solicitar a Comunicações 

Unificadas, sub-domínios específicos e endereços de IP.  

• Período de Validade: Selecione por quanto tempo você gostaria que o certificado fosse válido para o 

máximo permitido para aquele produto (OV = 2 anos, EV = 2 anos, IntranetSSL = 5 anos). 

https://www.globalsign.com/
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• Trocar de um Concorrente: Escolha esta opção para permitir que os solicitantes troquem seus 

certificados de concorrente. Essas trocas têm mais benefícios, como descontos maiores, transferência do 

tempo restante em seu certificado antigo para o novo e 30 dias adicionais acrescentados ao período de 

validade do certificado. Se você quiser que os requentes façam apenas novas solicitações, deixe essa 

opção desmarcada. 

• Adicionar Código de Autorização – adicione um código de autorização para controle de acesso dos 

solicitantes ao seu POP. Observe que você deve compartilhar esse código com os solicitantes por meio 

de métodos fora da faixa. Não recomendamos e-mail em texto não criptografado para essa 

comunicação. Mensagens com assinatura digital e criptografia são nosso método recomendado. 

• Escolhas de Pagamento: Você pode optar por métodos de pagamento fixos, isto é, todos os custos serão 

deduzidos do fundo existente em sua conta, ou permitir que o solicitante POP as escolha no momento 

do pedido. O solicitante pode optar por usar os fundos de contas existentes, pagar através de ordem de 

compra, ou usar o cartão de crédito. É preciso habilitar a opção cartão de crédito, se quiser que ela 

esteja disponível para os solicitantes. 

Também é possível exibir campos personalizados para o seu ambiente. Clique na aba Campos 

Personalizados na Página de Configuração para modificar e criar campos.  

 
Exemplo de entrada de campo personalizado na página de configuração POP 

Por exemplo, se você quiser acrescentar um número de funcionário a toda solicitação, isso pode ser 

adicionado como um campo personalizado na sua POP. Você pode tornar alguns ou todos esses campos 

obrigatórios. Os campos personalizados que você criar aparecerão em Informações de Contato na 

própria POP.  

 

Terminadas as configurações de sua POP, clique em Enviar no final da tela. Você terá que revisar e 

confirmar a configuração. Selecione Concluir no final da página para personalizar sua POP. Agora, você 

pode compartilhar a URL com pessoas apropriadas ou hospedá-la em sua intranet. 

Você pode modificar a POP ao clicar em no ícone ao Editar POP na parte inferior da caixa do perfil do 

certificado.  
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Página Editar Configuração de POP 

 

 APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÕES 
Solicitações criadas por usuários sem privilégios de aprovação ou solicitações criadas na Página de 

Requerimentos Públicos devem ser aprovadas por um usuário com privilégio de aprovação. Uma 

confirmação por e-mail será enviada ao solicitante informando-o de que o pedido precisa ser aprovado 

por um usuário com privilégios de aprovação. O solicitante deve informar seu Administrador designado 

sobre o pedido pendente.  

Administradores e usuários com direitos de aprovação podem acessar suas listas de pedidos pendentes 

selecionando Visualizar no bloco Aprovações Pendentes no painel SSL Gerenciado ou tela inicial. Cada 

pedido terá uma caixa para seleção próxima à ele. Selecione as solicitações que você quer modificar e 

clique em Aprovar ou Rejeitar. 

  
Visualizar aprovações pendentes – bloco Painel 
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Exemplo da tela de aprovações pendentes 

3 AUTENTICAÇÃO DE CERTIFICADO DE CLIENTE 
Você tem a opção de habilitar a Autenticação de Certificado do Cliente como um recurso de segurança 

extra ao acessar sua Conta de SSL Gerenciado. Para habilitar autenticação de cliente, entre em contato 

com o Gerente de Conta ou com o Suporte da GlobalSign. Depois de habilitada, você não terá acesso à 

aba SSL Gerenciado até que solicite e instale um Certificado do Cliente conforme descrito abaixo.  

Faça login na sua conta e clique na aba SSL Gerenciado. Clique no link Autenticação de Certificado 

do Cliente localizado no lado esquerdo da página. 

 

Você terá que criar uma senha segura. Essa é uma senha de resgate temporária de uso único. Ela será 

obrigatória para baixar o Certificado de Autenticação de Cliente. 
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Crie a senha de resgate, clique em Continuar e você chegará à uma página de confirmação.  

 

 

 

 

 

 

Em seguida, você receberá um e-mail com um link para retirar e instalar o Certificado do Cliente. No e-

mail que lhe foi enviado, clique no link (URL) para iniciar a instalação de seu certificado. 

 

Siga as etapas neste artigo de suporte para baixar e instalar seu Certificado de Autenticação de Cliente.  

https://www.globalsign.com/
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No fim do processo, uma janela pop-up do Assistente de Importação de Certificado confirmará que a 

instalação foi bem-sucedida. Então você pode voltar para a sua conta e clicar em Acessar a Conta MSSL 

no lado esquerdo. 

 

Você terá que selecionar o Certificado do Cliente recém-instalado. Você pode verificar o certificado 

correto, uma vez que seu nome comum será seu nome de usuário da conta. 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, você terá total acesso a todas as funcionalidades do portal do MSSL. 

Observação: os Certificados de Clientes emitidos para administradores EPKI para acesso à PKI 

corporativa também podem ser usados para autenticação do certificado de cliente MSSL. 

4 GERENCIAMENTO E RELATÓRIO DE CERTIFICADOS E 

SOLICITAÇÕES 
 

 LOCALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS 
Na tela inicial ou painel de SSL Gerenciado, clique em Localizar e Relatar Certificados.  
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Isso o leva à interface de relatório para acessar pedidos e certificados. Simplesmente clicar em Pesquisar 

exibirá todos os pedidos de certificado. A pesquisa básica padrão lhe permite pesquisar pelo número do 

pedido ou nome comum do certificado. 

 
Pesquisa Básica – pelo número do pedido ou nome comum 

 

Clique na opção Mostrar Pesquisa Avançada para adicionar critérios de pesquisa como: data de 

requerimento/emissão/expiração, usuário, status e produto. 

 
Opções de Pesquisa Avançada 

 

A opção de pesquisa avançada rotulada como: Incluir certificados SSL que não são parte da Conta 

Gerenciada (MSSL) permite que você pesquise todos os Certificados SSL, incluindo pedidos de 

Certificado não MSSL associados à sua conta. Por exemplo, esta opção permitirá que você veja qualquer 

pedido da aba Certificados SSL (aba de Pedido Individual). 

4.1.1 PESQUISAR RESULTADOS 

Defina os critérios de pesquisa adequados e clique em Pesquisar. Aparecerá uma lista de certificados 

e você perceberá muitos ícones de ações rápidas para gestão de ciclo de vida próximos a cada 

pedido (ex.: reemitir, revogar, obter cert). Se o certificado estiver dentro do período de renovação de 
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90 dias, o ícone de renovação também aparecerá. Consulte a Seção 4.3 – Ações de Certificado abaixo 

para obter mais informações. 

Observação: Certificados não MSSL presentes nos resultados de pesquisa serão destacados em 

verde. 

 

Os seguintes detalhes serão exibidos para cada pedido:  

• Nome comum 

• Nome do produto  

• Tipo de chave 

• Algoritmo de assinatura 

• Status do pedido 

• Status do certificado 

• Data de requerimento 

• Data de emissão 

• Data de Expiração 

 

Todos estes detalhes são exportáveis para um relatório CSV, tanto como uma lista resumida, ao clicar 

em Exportar CSV, ou uma lista detalhada completa ao clicar em Exportar CSV Detalhado.  

 
 

 RELATÓRIO SAN E PESQUISA 
Utilize a função de relatório no MSSL para gerenciar todos os Nomes Alternativos do Assunto (SANs) 

emitidos. 

4.2.1 RESUMO DE RELATÓRIO SAN 
Na tela inicial SSL Gerenciado, clique em Visualizar Licença de Uso de SAN. Nesse relatório, você 

poderá ver todos os SANs ativos em uso atualmente, por tipo de certificado: OV, EV, OV/EV 

Combinado e IntranetSSL. Um SAN ativo é qualquer SAN que não tenha expirado, revogado ou 

cancelado. 
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Resumo de Relatório SAN 

 

Você também poderá exportar um relatório de SANs ativos ao clicar em Exportar CSV. 

Caso você tenha um contrato da Licença MSSL SAN estabelecida para sua conta, os limites de SAN e 

data de validade da licença também serão exibidos no Relatório de Resumo de SAN. 
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Relatório de resumo SAN (licença SAN MSSL ativa) 

 

4.2.2 PESQUISAR SAN 
 

Para pesquisar uma SAN específica e os pedidos de certificado associados, clique no bloco de 

relatório Localizar e Relatar Certificados na tela inicial SSL Gerenciado. Clique em Mostrar Pesquisa 

Avançada. Insira o SAN adequado no campo Opção de SAN e clique em Pesquisar. Os resultados da 

pesquisa exibirão todas as SANs pesquisadas, incluindo SANs ativas, expiradas, revogadas e 

canceladas.  

 

Pesquisa de opção de SAN 

 

Clique no link ID do Pedido para abrir os Detalhes do Certificado e role para baixo até a seção Opção 

de SAN para visualizar as SANs associadas ao certificado.  

 

https://www.globalsign.com/


26 

 

Detalhes do Certificado – Opções de SAN  

 

 

Você também pode exportar um relatório dos resultados de pesquisa ao clicar em Relatório SAN que 

exportará uma lista de SANs em formato CSV.  

 

Exportar Resultados SAN  

 

 AÇÕES DE CERTIFICADO 

4.3.1 REEMITIR UM CERTIFICADO SSL 
Se você precisar reemitir um certificado, em casos de senhas corrompidas ou violadas, reinstalação 

de servidor, etc., você pode fazê-lo diretamente de sua conta.  

1. Clique em Localizar e Relatar Certificados e use a função de pesquisa para localizar o certificado 

que você precisa reemitir.   

2. Quando o certificado aparecer nos resultados de pesquisa, clique em Reemitir. 

Observe que, embora você possa escolher usar uma nova CSR, a informação DN de seu perfil será 

usada. O certificado reemitido será válido apenas para o período restante do certificado inicial. 

4.3.2 RENOVAR UM CERTIFICADO SSL 
Você pode visualizar uma lista de certificados que estejam expirando (90 dias antes da expiração) 

clicando em Visualizar no bloco Renovações Futuras na tela inicial SSL Gerenciado. Para fins de 

notificação, o bloco aparecerá dinamicamente em laranja ou vermelho e exibirá o número de 

certificados que expirarão em breve. Simplesmente clique no botão Renovar que aparece 

próximo ao certificado.  

 

Você também pode renovar certificados, utilizando a função Localizar e relatar certificados. 

1. Clique em Localizar e relatar certificados e use a função de pesquisa para encontrar o certificado 

que você precisa renovar. 
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2. Quando o Certificado aparecer nos resultados de pesquisa, clique em Renovar. Observe que esse 

botão só aparecerá se o certificado estiver dentro do intervalo de renovação (90 dias antes da 

expiração). 

A GlobalSign enviará um aviso de renovação ao contato associado com a solicitação 90 dias antes do 

prazo de expiração do certificado. Veja a seção Detalhes de Usuário e Contato abaixo para 

informações sobre como modificar os contatos.  

Se você renovar um certificado antes da expiração, a GlobalSign incluirá todo o tempo restante no 

novo certificado e mais 30 dias extras grátis. 

4.3.3 REVOGAR CERTIFICADO 

Se o seu servidor e/ou senhas privadas tiverem sido comprometidos, você deverá revogar o 

certificado. Revogar um Certificado SSL invalidará o certificado. Isso adicionará o número de série do 

certificado à Lista de Revogação de Certificados (CRL) da GlobalSign e aos servidores OCSP, que então 

será propagada pela Internet. Quando um navegador da Web encontra um Certificado SSL revogado 

em um site, ele avisa o visitante que o site não é confiável. 

Observação: Revogar um certificado não é o mesmo que obter um reembolso/cancelar um pedido. A 

opção Revogar Certificado estará disponível durante todo o período de validade do certificado, 

diferentemente de um pedido de cancelamento. 

1. Para revogar um certificado, escolha Localizar e Relatar Certificados e use a função de pesquisa 

para localizar o certificado que você precisa revogar. 

2. Quando o certificado aparecer nos resultados de pesquisa, clique em Revogar.  

4.3.4 CANCELAR UM CERTIFICADO 
Esta opção estará disponível por 7 dias depois da emissão do certificado. Escolha-a para cancelar 

completamente seu pedido e para os fundos serem creditados para você, através do método de 

pagamento feito originalmente. 

1. Clique em Localizar e Relatar Certificados; use a função de pesquisa para localizar o pedido que 

você deseja cancelar. 

2. Quando o certificado aparecer nos resultados da pesquisa, clique em Editar para abrir a tela 

Detalhes do Pedido. 

3. Na aba de Resumo dos Pedidos, clique em Cancelar no menu Ações de Certificado na coluna à 

direita. 
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Página Cancelar Certificado  

4.3.5 ALTERAR USUÁRIO ASSOCIADO AO CERTIFICADO 
Essa atribuição define quem receberá as notificações associadas ao certificado. A pessoa que solicitar 

o certificado terá automaticamente essa função, mas o usuário pode ser modificado. Esta função é 

usada especialmente durante as transições de funcionários e função dentro da empresa. 

1. Clique em Localizar e relatar certificados e use a função de pesquisa para encontrar o certificado 

a ser modificado. 

2. Quando o certificado aparecer nos resultados da pesquisa, clique em Editar para abrir a tela 

Detalhes do Pedido. 

3. Na aba Resumo dos Pedidos, clique em Alterar Usuário no menu Ações de Certificado na coluna 

à direita. 

4.3.6 ADICIONAR/REMOVER SANS 

Esta opção permite que você troque a configuração de Nomes Alternativos do Assunto (SAN) do seu 

certificado. Ao adicionar SANs, um único certificado pode proteger vários nomes de servidor, como 

outros nomes de domínio, wildcards, subdomínios, endereços de IP públicos etc. O tipo de opção 

SAN disponível depende do tipo de certificado. 

1. Clique em Localizar e relatar certificados e use a função de pesquisa para encontrar o certificado 

a ser modificado. 

2. Clique no botão Editar próximo ao certificado alvo para abrir a tela Detalhes do pedido. 

3. Na aba de Resumo dos Pedidos, clique em Adicionar/Remover SANs no menu Ações de 

Certificado na coluna à direita. 

Leia este artigo de suporte para obter instruções adicionais: Como adicionar ou remover SANs.  

 DETALHES DO CERTIFICADO 
Depois de executar a pesquisa por certificados, clique em Editar ao lado de qualquer certificado 

encontrado nos resultados da busca para ver detalhes referentes àquela solicitação. 
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Detalhes completos do pedido, encontrados no botão Editar 

4.4.1 RESUMO DOS PEDIDOS 
Na aba Resumo dos Pedidos exibe as informações de nível superior sobre o pedido. Detalhes como 

produto, preço e período de validade são mostrados. Você também pode encontrar arquivos de 

certificado em diferentes formatos aqui. Ações importantes relacionadas ao ciclo de vida do 

certificado podem ser feitas usando esta tela. Para obter mais informações, consulte Ações de 

certificado acima. 

4.4.2 DETALHES COMPLETOS DO REQUERIMENTO 
A aba Detalhes Completos do Requerimento oferece todas as informações referentes a um pedido 

específico, como o status do download do arquivo .pfx, a segunda parte da senha do .pfx e as opções 

de SAN. Nesta tela, você também pode copiar e colar a CSR e o certificado emitido, se necessário. 

4.4.3 DETALHES DE USUÁRIO E CONTATO 
Esta tela permite visualizar e editar o usuário associado ao pedido. Observe que qualquer mudança 

feita aqui não será feita em todo o domínio e somente se aplicará a esse pedido em particular. Clique 

em Atualizar para salvar as alterações. 

4.4.4 LOG DE E-MAIL DE GCC 
Visualize todos os e-mails que foram enviados do sistema com relação a esse pedido. Normalmente, 

você verá Confirmação do Pedido e Emissão do Pedido (com a Ação Final Necessária também 

listada para pedidos EV). 

4.4.5 LOG DE AUDITORIA DE GCC 

Visualize todas as ações associadas a um pedido, junto com selos de data/hora de quando os eventos 

ocorreram. Essa tela também especifica quem fez a ação, se foi a GlobalSign (SISTEMA) ou um 

usuário de sua conta. 
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Log de Auditoria de GCC – visualize ações, datas, resultados e usuários 

5 GERENCIAMENTO DE DOMÍNIOS E PERFIS 
 

O conceito por trás do SSL gerenciado é a emissão instantânea e o gerenciamento simplificado de 

certificados para todos os domínios pertencentes à uma conta. A conta pode consistir em uma única 

organização ou em uma entidade principal (MSSL Pro) contendo várias empresas, filiais e 

departamentos. Essas subdivisões são conhecidas coletivamente como perfis e contêm informações 

únicas de empresa e seu próprio conjunto de domínios. Cada filial pode ter dados organizacionais do 

próprio perfil, domínios relacionados e usuários delegados com permissões específicas, enquanto ainda 

centralizam o gerenciamento e o faturamento para a conta principal. 

 

 GERENCIAR PERFIS 
Para atualizar a sua conta de MSSL para nível Pro, na qual você pode ter vários perfis com informações 

DN separadas, consulte primeiro o gerente de sua conta. Observação: Apenas clientes Pro de MSSL 

podem ter mais que um perfil em suas contas. 

 
Depois que a conta tiver recebido upgrade para MSSL Pro, o bloco Adicionar Novo Perfil aparecerá na 

tela inicial do MSSL. Clique no símbolo Adicionar no bloco Adicionar Novo Perfil para configurar um novo 

perfil.  
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 O status de Perfil aparecerá na parte inferior do bloco Perfil e poderá ter o seguinte status: 

• OV – Na fila para Verificação  

• OV – Disponível 

• EV – Na fila para Verificação 

• EV – Disponível 

 

 
Ícone Gerenciar Domínios e Bloco de Perfil 

5.1.1 EDITAR PERFIL 
Passe o cursor do mouse sobre o botão Outras Ações no bloco Perfil e selecione Editar Perfil para 

corrigir detalhes no seu perfil.  

Observação: Se o seu perfil estiver ativo, esta ação suspenderá o Perfil até que nosso Departamento 

de Verificação tenha validado a nova informação e realize a reativação. As alterações não são 

retroativas. 

 GERENCIAR DOMÍNIOS 

5.2.1 ADICIONAR DOMÍNIO NOVO 
Quando a habilitação do Perfil tiver sido concluída, é preciso adicionar e verificar Domínios ao perfil 

antes de começar a emitir certificados. Siga as etapas abaixo para adicionar um domínio e concluir as 

etapas de verificação do domínio. Observação: Os domínios devem ser verificados novamente ou 

“renovados” após um determinado período (varia de acordo com o produto). Consulte a seção 

RENOVAR DOMÍNIOS para obter mais detalhes. 

Clique em Adicionar Domínio Novo para adicionar um novo domínio ao perfil.  

Observação: Para contas do MSSL Pro, adicione o domínio ao perfil correto.  
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1. Insira o nome de domínio a ser associado ao perfil.  

Observação: Se você pretende solicitar EV SSL e/ou CloudSSL para o domínio, marque a caixa 

correspondente.  

 

 

 

 

Adicionar um novo domínio que será usado para o CloudSSL 

Observação: O CloudSSL deve primeiro ser ativado em sua conta de MSSL. Os provedores de serviços 

devem entrar em contato com Gerente de Conta para ativar este produto.  

2. Insira o Ponto de Contato para a solicitação do domínio. 

Insira a tela Ponto de Contato 

3. Selecione um Método de validação de domínio. Leia os seguintes artigos de suporte para obter 
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mais assistência: Métodos de validação de domínio MSSL.  

• Método de aprovação por e-mail – 
Artigo de suporte: Como realizar a verificação de domínio – e-mail do aprovador 
 

• Método de validação baseado em HTTP – 
Artigo de suporte: Como realizar a verificação de domínio – Método de validação baseado em 
HTTP  
 

• Método de aprovação DNS –  
Artigo de suporte: Como realizar a verificação de domínio – registro TXT de DNS 

Tela Selecione um Método de Validação de Domínio 

4. Confirmar Detalhes: Confirme as informações da solicitação e conclua o pedido. 

5.2.2 RENOVAR DOMÍNIOS 
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Os domínios devem ser renovados ou revalidados antes do vencimento. Caso contrário, você não 

conseguirá emitir, renovar ou reemitir certificados que contenham esses domínios. Você pode 

visualizar uma lista de domínios que estejam expirando (90 dias antes da expiração) clicando em 

Visualizar no bloco Domínios Vincentes na tela inicial SSL Gerenciado. Para fins de notificação, o 

bloco aparecerá dinamicamente em laranja ou vermelho e exibirá o número de domínios que 

expirarão em breve. (Observação: Visualize o gráfico Comparação das Características dos Produtos 

MSSL para obter mais detalhes sobre os períodos de validade do domínio por tipo de produto). 

 

 

Bloco de Domínios Vincentes 

Clique em Visualizar no bloco Domínios Vincentes e clique no botão Renovar que aparece 

ao lado do domínio. Observação: Quando um Domínio expira, ele não afeta os Certificados 

existentes. Contudo, você não conseguirá emitir ou reemitir um Certificado, a menos que todos os 

domínios no Certificado estejam verificados (não expirados). Se você tiver domínios que serão 

expirados e que não sejam mais usados, poderá excluí-los e eles serão removidos do bloco Domínios 

Vincentes. 

Para obter instruções adicionais sobre a renovação de domínios, consulte este artigo de suporte: 

Renovar domínios MSSL  

 

5.2.3 GERENCIAR DOMÍNIOS 
 

Clique no ícone Gerenciar Domínios no quadradinho de perfil para excluir, configurar permissões, 

renovar, verificar e visualizar status de todos os domínios para este perfil. Uma breve descrição das 

opções de gerenciamento de domínio são apresentadas abaixo. 

 

https://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2777832


35 

 

1. Excluir: Clique no ícone Excluir para excluir um domínio que não seja mais necessário. 

2. Permissões: Clique no ícone Permissões para mostrar uma lista de todos os usuários para aquele 

domínio.  

 
Usuários disponíveis para um domínio selecionado 

 

Especifique quais permissões os usuários do tipo Pessoal Encarregado terão ao marcar as caixas 

apropriadas:  

• Fazer solicitações: o usuário pode fazer solicitações para um domínio em particular. 

• Aprovar solicitações: o usuário pode aprovar solicitações colocadas por ele ou outros usuários 

para um domínio em particular. 

• Revogar certificados: o usuário pode revogar certificados emitidos para um domínio em 

particular. 

3. Renovar: Clique no ícone Renovar para renovar os domínios que estão expirando (a opção de 

renovação está disponível até 90 dias antes da expiração). 

 

4. Verificar: Clique no ícone Verificar para verificar um domínio enviado com TXT de DNS ou 

Método de validação baseado em HTTP. 
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Tela Verificar meu Domínio 

 

5. ID do Domínio: Clique no nome de domínio (hyperlink) para visualizar dados incluindo detalhes 

do perfil, detalhes básicos do domínio, ponto de contato e um log de ação específico para o 

domínio. 

 

5.2.4 LOCALIZAR DOMÍNIOS 
Você pode pesquisar domínios associados a qualquer perfil clicando em Localizar e Relatar 

Domínios, localizado na tela inicial SSL Gerenciado. 

 
Localizar e Relatar Domínios – função de relatório 

 

Isso o leva à interface de relatório para pesquisar pedidos de domínio. Clique em Mostrar Pesquisa 

Avançada para critérios de pesquisa adicionais, como data de solicitação e status de verificação. 

Você também pode acessar as ações de gerenciamento de domínio usando essa tela, incluindo: 

renovar, verificar, excluir, permissões etc.  

 

5.2.5 ATIVAR POP ou EDITAR POP 

Se a Página de Requerimentos Públicos (POP) não tiver sido ativada, você poderá ativá-la passando o 

cursor do mouse sobre o ícone Outras Ações e selecionando a Ativar Página de Requerimentos 

Públicos. Se tiver sido ativado anteriormente, você poderá selecionar Editar Página de 

Requerimentos Públicos.  
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5.2.6 REQUERIMENTO EV 
Passe o cursor do mouse sobre o ícone Outras ações e clique no Formulário de requerimento EV que 

contém todos os dados relevantes de EV que a GlobalSign verificou e configurou para esse perfil. 

 FAZER UPGRADE PARA HABILITAÇÃO DE NÍVEL DO EV 
 

Passe o cursor do mouse sobre o ícone Outras Ações e clique em Fazer Upgrade para o EV para fazer 

upgrade de um perfil para o nível de Validação Estendida (EV). A habilitação adequada acontecerá e a 

conta será reativada, quando concluída.  

 

Durante a atualização, algumas informações adicionais serão solicitadas para nos permitir que a 

GlobalSign verifique a conta de forma eficiente. Tenha disponíveis detalhes como número da empresa, 

pessoa autorizada e local de negócios. Você também vai precisar imprimir um formulário de solicitação 

de EV, fornecido durante o processo de requerimento, e enviá-lo à nossa Equipe de Verificação. Após o 

recebimento do formulário de solicitação, a Equipe de Verificação enviará o acordo do assinante à 

pessoa autorizada designada para assinatura.  

Além de fazer o upgrade do perfil, os domínios também precisarão ser habilitados para o nível EV. Até 

que seja concluído, os domínios podem ser usados somente para emissão de certificado OV. Para fazer 

upgrade de um ou mais dos domínios no perfil, clique no ícone "Gerenciar Domínios" e então em 

"Gerenciar Domínios". Clique no ícone de ação "Fazer upgrade para o EV" e siga as instruções. 

 

6 PÁGINA CONTA E FINANÇAS 
Toda atividade financeira é controlada e monitorada na aba Conta e Finanças de seu GCC. 

 

Tela Inicial de Conta e Finanças 

 OPÇÕES DE LICENÇA 
A GlobalSign oferece opções flexíveis de compra e licenciamento para atender às necessidades do seu 

negócio.  

6.1.1 COMPRA A GRANEL 
O método mais comum para compra de certificados é o de compra a granel. Isto permite total 
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flexibilidade referente a períodos de validação e com opções de solicitação, como SANs adicionais ou 

certificados wildcard. O custo do certificado (incluindo opções de certificados selecionadas) é 

deduzido do balanço geral, que é válido por 1 ano. Você pode adicionar mais fundos a qualquer 

momento pela aba Conta e Finanças e efetuar o pagamento com Cartão de Crédito, PO (Ordem de 

Compra) e/ou estabelecer termos de pagamento diferentes. Compras com saldo em maior volume 

resultam em descontos maiores. Entre em contato com seu gerente de conta dedicado para obter 

mais detalhes. 

6.1.2 COMPRA SOB DEMANDA 
Se você não estiver certo das suas necessidades anuais, você pode utilizar nosso modelo de Compra 

Sob Demanda (PAYG) e cada solicitação será cobrada em seu cartão de crédito registrado. Este 

processo é ideal para clientes com pouco volume que não querem comprometer uma compra à 

granel. 

6.1.3 LICENCIAR CERTIFICADO 
O licenciamento por certificado facilita o gerenciamento de custos anuais baseado no seu uso 

projetado. Trabalharemos com você para definir os parâmetros exatos e um mix de produto e, então, 

estabelecer um preço para suas necessidades de certificados anuais que se alinham com os seus 

ciclos orçamentários. Entre em contato com o gerente de sua conta para obter detalhes e preços 

atrativos. 

6.1.4 LICENCIAR SAN 
Se você estiver utilizando seu certificado para proteger inventários de servidor que mudam numa 

base regular em que certificados de 1 ano não seriam de custo efetivo, então você pode optar pelo 

licenciamento MSSL SAN. Isso permite que você especifique o número máximo de SANs únicas que 

você precisa que estejam ativas a qualquer momento.  

Quando você tem um certificado com uma SAN que não é mais necessária, pode usar a opção 

Adicionar/Excluir SAN para removê-la e, se quiser, adicionar uma nova. Você também pode Cancelar 

ou Revogar solicitações e as licenças SAN serão devolvidas ao seu inventário para reutilização. 

Observação: A política de cancelamento padrão de 7 dias não se aplica a pedidos de licenciamento 

de SAN; você cancela certificados a qualquer momento, mesmo depois de 7 dias, e as SANs usadas 

são devolvidas ao pool disponível. 

Solicitar um certificado com um SAN que já está ativo não deduz sua licença SAN, portanto, você 

pode obter vários certificados para os mesmos SANs sem consumir mais licenças. Isto é excelente 

para clientes que precisam proteger servidores de desenvolvimento em transformação e para cientes 

que oferecem descontos de testes para que forneçam a segurança efetiva sem gastar certificados de 

1 ano.  

Uma licença per MSSL SAN é baseada em um limiar de conjunto de SANs ativos exclusivos para a sua 

conta. O limite é um conjunto de certificados OV, EV ou ambos EV e OV, assim como os certificados 

IntranetSSL. Processamos SANs de wildcard como 5 licenças SANs para obter flexibilidade ideal. 
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 OPÇÃO DE PAGAMENTO – DEPÓSITO DE FUNDOS NA CONTA 
Ao usar a opção de fundos da conta, você é elegível para descontos. Para conseguir pagar os certificados 

usando fundos depositados, é preciso primeiro depositar fundos na sua conta. Acesse a aba Conta e 

Finanças e clique no item de menu Adicionar Depósito na seção MINHAS FINANÇAS no lado esquerdo.  

6.2.1 ADICIONAR DEPÓSITO 
Se você quiser adicionar um valor fixo de fundos à sua conta, pode optar por adicionar um depósito a 

qualquer momento. Clique em Adicionar Depósito e insira o valor em dinheiro que deseja adicionar 

à sua conta (mínimo de US$ 200). Confirme o valor e você será levado ao processo de pagamento.  

 

 
Opção Adicionar Depósito 

 

6.2.2 COMO PAGAR PELO SEU DEPÓSITO 
Conclua os passos para Adicionar Depósito como explicado acima para adicionar fundos à sua conta. 

Você tem duas opções de pagamento para liquidar o valor do depósito. 

• Transferência Bancária – Pagamento em atraso  

Selecione o pagamento do depósito através de Pedido de Compra. Os fundos serão 

transferidos para sua conta depois que nosso departamento financeiro receber o 

Pedido de Compra por e-mail. 

• Cartão de crédito 

Você precisará fornecer detalhes do cartão de crédito selecionado, antes de depositar o 

valor. O cartão de crédito será debitado imediatamente. 

Quando for comprar certificados utilizando os fundos que depositou, certifique-se de selecionar 

Depósito como Opção de Pagamento no momento do pagamento durante o processo de compra. 

6.2.3 DEPÓSITOS REDUZIDOS 
Se você esgotar seus depósitos atuais, deve adicionar um depósito extra ou, como alternativa, pode 

fazer downgrade para uma conta Sob Demanda (Pay As You Go). Para manter os níveis de desconto 

atuais, adicione um depósito extra. 

 

 

https://www.globalsign.com/


40 

 EXIBIR/REQUERER FATURAS 
Clique em Exibir/Requerer Faturas na seção Minhas Finanças do menu de navegação à esquerda para 

visualizar todas as faturas que foram criadas. As faturas aparecerão aqui em 8 dias depois da emissão 

do certificado. Você pode pesquisar pelo número da fatura e data para encontrar rapidamente uma 

fatura específica. 

 
Lista de faturas disponíveis com a opção de baixar em PDF 

Clientes que pagam por depósito ainda recebem uma fatura gerada automaticamente para cada 

certificado sete dias depois da emissão. Se você já tiver pago pelo depósito, a fatura é fornecida 

apenas com fins informativos. 

 

 VISUALIZAR SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO (RFPs) 
Clique em Visualizar RFPs – Depósitos a serem pagos na seção Minhas Finanças do menu de navegação à 

esquerda para que apareça qualquer solicitação para pagamento (RFPs) que você tenha associado a sua 

conta. Observe que o status sempre será “Pagamento esperado por cheque ou transferência bancária”, 

se o pagamento tiver sido realizado ou não. Para sua conveniência, a pesquisa de parâmetros está incluída 

para facilitar o encontro de RFPs específicos. 

 
Lista de RFPs disponíveis, com a opção de baixar em PDF 

Clientes que colocam um depósito em suas contas GCC receberão um requerimento de pagamento para 

pagamento adiantado, a menos que o depósito tenha sido pago com cartão de crédito no ato da 

solicitação. 
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 EXIBIR EXTRATOS – FUNDOS PENDENTES 
Clique em Exibir Extratos na seção Minhas Finanças no menu de navegação à esquerda para visualizar 

quanto dinheiro está pendente em sua conta. Esta é uma soma de todos os valores de certificados 

menos o que você pagou à GlobalSign. 

 
Resumo de fundos pendentes em sua conta 

 

 GERENCIAMENTO DE CONTAS 
Estas funções estão disponíveis na aba Conta e Finanças em sua conta GCC. 

6.6.1 CORRIGIR DETALHES DA EMPRESA 
Clique em Corrigir Detalhes da Empresa na seção Minha Conta no menu de navegação à esquerda 

para editar qualquer detalhe da sua conta, incluindo nome, endereço, detalhes do contato, número 

do IVA, etc. 

6.6.2 VISUALIZAR TODOS OS E-MAILS RECEBIDOS 
Clique em Histórico de E-mail na tela principal de Conta e Finanças para visualizar todos os e-mails 

GCC que foram enviados em relação a Todos os Pedidos realizados com esta conta. Você também 

tem a possibilidade de reenviar qualquer e-mail que não tenha sido recebido ou que foi parar na 

caixa de spam, etc.  

 GERENCIAMENTO DE USUÁRIO 
É importante determinar a estrutura e os níveis de permissão que você deseja criar como um 

administrador de conta, antes de começar a criar uma hierarquia delegada de administração dentro do 

sistema do GCC, embora seja possível editar as permissões para os usuários no futuro. O 

gerenciamento de usuário é acessado através da aba Conta e Finanças em sua conta GCC. 
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Tela Inicial de Conta e Finanças 

6.7.1 FUNÇÕES DO USUÁRIO 
Você pode adicionar usuários para sua conta de MSSL. Dependendo de seus privilégios, os usuários 

recém-criados podem colocar novas solicitações de certificado, adicionar fundos do depósito, ou 

executar relatório. Os usuários são definidos em papéis: 

 

• Administrador de contas: Este tipo de usuário tem total controle sobre a conta com capacidade 

de fazer solicitações de qualquer tipo de certificado, alterar informações de conta/perfil e criar 

novos gerentes e pessoal encarregado. O administrador também pode ver solicitações feitas por 

outros usuários no sistema e podem executar ações nelas, como reemitir, cancelar, revogar, etc. 

• Gerentes: Os direitos e possibilidades da administração do gerente são semelhantes aos do 

administrador de contas. O administrador pode restringir ou permitir que os gerentes adicionem 

fundos ao saldo bruto da conta. As funções de gerente só podem criar usuários adicionais do 

Pessoal Encarregado.  

• Pessoal encarregado: Usuários neste nível têm seus direitos de administração (por ex. 

requerimento, aprovação ou revogação do certificado e adicionar fundos ao saldo bruto da 

conta) definidos pelo administrador ou gerente de contas. Ao contrário dos administradores e 

gerentes de conta, o pessoal encarregado não pode criar usuários adicionais. 

6.7.2 GERENCIAR USUÁRIOS 
Vá para a aba Conta e Finanças e então clique em Gerenciar usuários sob a seção Minha Conta do 

menu lateral para adicionar ou editar usuários de sua conta. 

 
Página Gerenciar Usuários 

6.7.2.1 NOVOS USUÁRIOS 

Clique em Novo Registro na tela Gerenciar Usuários para adicionar um usuário novo à sua conta. 

Você pode designar usuários para uma das três funções descritas previamente (Administrador, 
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Gerente, Pessoal encarregado). Você também pode designar se ele terá a possibilidade de aprovar 

certificados ou adicionar fundos à conta.  

6.7.2.2 EDITAR USUÁRIOS 

Clique em Editar ao lado do usuário que você gostaria de modificar. Daqui você pode redefinir 

senhas, nível de privilégios, status e informações de contato. 

 
Modificar informação de usuário 

6.7.2.3 ALTERAR ADMINISTRADOR 

Clique em Alterar Administrador na seção Minha Conta para promover outro usuário dentro de sua 

conta ao nível de administrador. Observe que o usuário já deve existir antes que você o transforme 

em administrador.  

 

6.7.2.4 ALTERAR GERENTE DE FATURAMENTO 

Existe apenas um Gerente de Faturamento por conta. Clique em Alterar Gerente de Faturamento na 

seção Minha Conta para transformar outro usuário da conta o contato de faturamento dedicado. 

Isso garante que a pessoa correta recebe avisos faturas. 

 

 GERENCIAMENTO DE ABA 
Com a interface GCC existem várias abas exibidas no topo do gerenciamento de todos os produtos da 

GlobalSign que você tem. Isto fornece uma localização centralizada para todas as ações de 

gerenciamento de certificados.  

6.8.1 CONFIGURAR A ABA PADRÃO 
Por conveniência, ao se conectar pela primeira vez, a GCC lhe permite definir qual dessas abas você 

gostaria que fossem a aba padrão a ser exibida como ponto de início ao acessar sua conta. 

Enquanto na aba Conta e Finanças, no menu de navegação à esquerda, sob Minha Conta, clique em 

Configuração da Aba Padrão para abrir a caixa de diálogo Selecione Aba Padrão. Se esta for a 

primeira vez que você faz log in em sua conta GCC, a caixa de diálogo de Selecione Aba Padrão 

aparecerá automaticamente. 

Ao utilizar os botões ao lado de cada opção, selecione sua aba padrão. Clique em Selecionar. Sua aba 

padrão está agora definida e aparecerá depois de seu próximo login na conta GCC.  

https://www.globalsign.com/


44 

 

Selecione aba padrão (Primeiro Login em conta GCC) 

6.8.2 OCULTAR A ABA SSL 
SSL gerenciado permite aproveitar emissões instantâneas de certificados de domínios pré-

verificados. Às vezes, os pedidos são feitos por engano usando a aba CERTIFICADOS SSL, levando a 

atrasos de emissão devido ao processo de verificação individual/manual. Para prevenir que os 

usuários façam solicitais pela aba Conta, os administradores de conta podem ocultar a aba 

Certificados SSL para todos os usuários. 

Para ocultar a aba SSL para todos os usuários, faça login como administrador da conta e selecione a 

aba Conta e Finanças. No menu de navegação à esquerda, em Minha Conta, clique em Configuração 

da Aba Padrão. Marque a caixa próximo a Ocultar aba SSL. Clique em Continuar. Para essa alteração 

entrar totalmente em vigor, cada usuário deve sair do GCC e entrar novamente.  

 

Ocultar Opção de Aba SSL 
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7 FUNÇÕES ÚTEIS 

 VERIFICADOR DE CSR 
A opção está disponível na aba SSL gerenciado em sua conta GCC. 

Clique no Verificador de CSR no menu à esquerda para usar a ferramenta online para depurar problemas 

CSR. Se você tentar fazer um pedido e CSR gerar algum problema execute-o através desta ferramenta e 

os possíveis erros sintáticos serão destacados (por exemplo, C = UK em vez de C = GB) 
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