
 
 

 

Identificar, Monitorar, Gerar Relatórios e Gerenciar 

todos os Certificados SSL/TLS em um Inventário de 

Servidor Dinâmico 

Um gerenciamento total de SSL significa identificar, fazer inventário 
e gerenciar todos os Certificados SSL de toda sua rede e serviços 
em nuvem. A GlobalSign oferece uma gestão centralizada de 
certificados e todas as ferramentas, os serviços e produtos SSL 
necessários para minimizar riscos, responder a ameaças e 
controlar o custo com SSL. 

 
SSL com Diversos Níveis de Confiança e Opções de Configuração 

A GlobalSign oferece uma gama de opções SSL, garantindo que 

servidores públicos e websites estejam alinhados às melhores 

práticas do mercado, além de disponibilizar opções de bom custo-

benefício para servidores internos e casos de uso especiais. 

Todos os domínios são pré-verificados para que os certificados 

sejam imediatamente emitidos e disponibilizados para instalação. 

 
■ Certificados de Validação Estendida (EV), Validação 

Organizacional (OV), Wildcard e Multidomínios, com a opção de 
acrescentar até 500 SANs. 

■ Todos os certificados estão em conformidade com a política de 
Transparência de Certificado (TC) do Google, portanto serão 
confiáveis no Chrome. 

■ Configurações de uso de chave flexível (KU) e uso de chave 
estendida (EKU). 

■  IntranetSSL suporta nomes de servidores internos e longos 
períodos de validade para redes internas. 

■ Proteja dispositivos móveis e outros dispositivos com 
armazenamento, comprimento de banda e poder de computação 
limitados com certificados ECC. 

■ EMISSÃO IMEDIATA DE CERTIFICADOS 

Os domínios são pré-verificados 

oferecendo a emissão imediata de 

Certificados SSL da GlobalSign para 

proteger websites e servidores. 

 
■ VARIEDADE DE PRODUTOS SSL E 

CONFIGURAÇÕES 

Atenda às necessidades de servidores 

internos e públicos com várias opções 

de certificados, incluindo diversos níveis 

de confiança e a capacidade de emitir a 

partir de uma raiz sem confiança 

pública. 

 
■ GESTÃO COMPLETA DE USUÁRIOS 

E DE CERTIFICADOS  

Controle certificados a partir de uma 

plataforma centralizada baseada em 

nuvem, incluindo a gestão do ciclo de 

vida, faturamento e permissão de 

usuário. 

 
■ DESCONTOS POR VOLUME E 

ACORDOS FLEXÍVEIS 

Ganhe descontos significativos sobre 

compras de certificados individuais, sem 

taxas de configuração ou hospedagem. 

Acordos flexíveis que atendem 

empresas de todos os portes. 

 
■ MONITORAMENTO DE CERTIFICADO 

Identifique e analise todos os 

certificados internos e públicos com a 

nossa ferramenta de Inventário de 

Certificados. Gere relatórios de 

vencimentos próximos, comprimento de 

chave, algoritmo de hash, AC emissora 

e muito mais. 
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Gestão Simplificada de Certificados e Usuários 

A plataforma de gestão de certificados baseada 
em nuvem da GlobalSign oferece características 
e funcionalidades diferenciadas, permitindo que 
você tenha total controle de seus certificados de 
apenas uma conta centralizada. 

 
■ Revogue, renove, reemita ou cancele 

certificados com apenas um clique. 

■ Integração robusta de API para automatizar o 
ciclo de vida dos certificados em seu atual fluxo 
de trabalho. 

■ Integração com o Active Directory para 
automatizar o provisionamento em ambientes 
Windows. 

■ Suporte ao protocolo ACME automatiza o 
provisionamento para servidores Linux. 

■ Administração granular de 
permissões/delegação de usuários para definir 
as funções e os direitos de acesso de cada 
usuário em sua empresa. 

■ Suporte a múltiplas entidades corporativas e 
departamentos sob uma mesma conta principal.

 

Baixo Custo Total de Propriedade SSL/TLS 

A plataforma de PKI Gerenciada da GlobalSign 
reduz significativamente o custo total de 
propriedade SSL, pois diminui o tempo gasto em 
sua empresa para gerenciar certificados, além de 
oferecer descontos por volume e acordos flexíveis. 

■ Acordos flexíveis para atender empresas de 
todos os portes. Escolha a compra sob 
demanda, ou depósito de fundos na conta, 
eliminando a necessidade de adquirir e rastrear 
tokens ou "pacotes". 

■ A opção de licenças SAN atende às mudanças 
de inventário de servidor, permitindo um número 
máximo especificado de SANs exclusivas no 
inventário de certificados ativos e, assim, 
permitindo às organizações usarem certificados 
de curto prazo ou para teste sem impactar o 
resultado final. 

■ Automatize o provisionamento com a integração 
do Active Directory, suporte ao protocolo ACME 
e APIs. 

■ Opções de licença de certificados permitem 
pagamentos fixos anuais para proteger todos os 
seus websites. 

■ Descontos significativos por volume sobre a 
compra de certificados individuais. 

Defina e Coloque em Prática Políticas 
SSL/TLS 

Usar criptografias ultrapassadas ou tamanho 
fraco de chaves pode deixar a sua empresa 
vulnerável. Garanta que seus certificados SSL 
cumpram com as políticas corporativas e que 
apenas pessoas autorizadas tenham acesso 
aos recursos dos certificados. 

■ Controle quem pode emitir certificados, de 
quais tipos e para quais domínios. 

■ Centralize e monitore a atividade do 
certificado para múltiplas entidades 
corporativas, departamentos e funções sob 
um mesma conta. 

■ Detecte e retifique os certificados que não 
estejam de acordo com as políticas de 
configuração de certificados estabelecidas 
pela empresa. 

 

Identifique e monitore todos os SSL/TLS A 

ferramenta de Inventário de Certificados da 

GlobalSign (CIT) localiza todos os seus certificados 

SSL, economizando  

tempo e recursos valiosos usados no  

monitoramento manual. 

 
■ Encontre, monitore e analise todos os 

Certificados SSL internos e públicos a partir de 
apenas um local, independentemente da AC 
emissora, incluindo certificados auto-assinados. 

■ Evite vencimentos inesperados, recebendo 
avisos de renovação por e-mail. 

■ Acompanhe as melhores práticas, cumpra com 
as exigências do setor e se beneficie do 
conhecimento de especialistas quanto ao 
comprimento da chaves, algoritmo de hash e 
outros dados de certificados. 

Sobre a GlobalSign 
A GlobalSign é o fornecedor líder de soluções confiáveis de identidade e segurança 
digital que permitem às pequenas e grandes empresas de todo o mundo, bem como às 
empresas fornecedoras de serviços na nuvem e às empresas inovadoras na área da 
Internet das Coisas (IoT), assegurar as comunicações on-line, gerenciar milhões de 
identidades digitais verificadas e automatizar a autenticação e criptografia. A sua 
infraestrutura de chave pública (PKI) escalável e suas soluções de identidade 
suportam bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que compõem a Internet 
de Todas as Coisas (Internet of Everything - IoE). 
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