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Wereldwijde Partnerprogramma 

Bied uw klanten de meest recente PKI-oplossingen aan 
Versterken ■ Innoveren ■ Groeien 

IT-beveiliging is complex en heel wat organisaties weten niet precies 
hoe ze hieraan moeten beginnen. Public Key Infrastructure (PKI) is 
een van de technologieën die aan de basis ligt van IT-beveiliging. Als 
toonaangevende wereldwijde certificeringsinstantie die PCI-conform 
werkt, biedt GlobalSign een cloud-gebaseerd PKI-platform aan dat de 
integratie, de automatisering en het beheer van oplossingen voor 
digitale certificaten vereenvoudigt. Door samen te werken met 
GlobalSign kunt u nieuwe inkomstenstromen voor uw bedrijf realiseren 
door uw vertrouwde klanten te helpen met de volgende belangrijke 
beveiligingsbehoeften: 

■ Websites en servers beveiligen (SSL/TLS) 
■ Gebruikers en machines authenticeren 

■  E-mails versleutelen en beveiligen (S/MIME) 
■  Documenten digitaal ondertekenen 
■  PKI implementeren voor mobiele apparaten 
■  Code digitaal ondertekenen 

Een flexibel partnerprogramma bouwt relaties en 
maakt succes mogelijk 
Met het GlobalSign Partnerprogramma kunt u op lange termijn, succesvolle 
relaties opbouwen met ons bedrijf. Samen investeren we in een 
partnerschap dat u de mogelijkheid biedt om uw klanten toonaangevende 
oplossingen voor digitale certificaten aan te bieden. 

Het partnerprogramma van GlobalSign heeft meerdere niveaus en is 
beschikbaar voor resellers, Value Added Resellers en systeemintegratoren. 
Bovendien kan het worden afgestemd op uw bedrijfsmodel: 

■  Oplossingen van GlobalSign verkopen als deel van uw portfolio 

■  Samen met ons de oplossingen integreren in de omgeving van uw 
klant 

■  Een expert worden in het verkopen, implementeren en 
ondersteunen van GlobalSigns cloud-gebaseerde PKI-oplossingen 

Waarom samenwerken met GlobalSign? 
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■ Snelgroeiende markt 
Maak deel uit van deze opkomende 
PKI-markt 

■ Merkherkenning 

Sluit u aan bij een toonaangevend 
merk in beveiligingsoplossingen met 
digitale certificaten 

■ Expertise 
Werk samen met een team van  
professionals op het gebied van 
PKI-oplossingen 

■ Opleiding 
Wordt een gekwalificeerde verkoop 
partner van GlobalSign 

■ Sales & Marketingtools 
Ontvang een speciale partnerkit 

■ Uitgebreide productportfolio 
Kies de beste oplossingen die aan uw 
behoeften voldoen 

■ Potentiële inkomsten 
Vergroot uw omzet met hoge marges  
en financiële stimulansen 

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


 

Wereldwijde Partnerprogramma DATASHEET 

* Niet van toepassing op alle partnerniveaus. 

Over GlobalSign 
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossin-
gen waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT- vernieuw-
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NL: +31 85 88 82 424 
UK: +44 1622 766766 

verkoop@globalsign.com 
www.globalsign.nl 

ers 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 (IoT). © Copyright 2018 GlobalSign 
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Programma met meerdere niveaus 
Het programma bestaat uit meerdere niveaus en kan worden afgestemd op alle bedrijfsmodellen. 
Bovendien sluit het nauw aan bij de activiteiten van GlobalSign, waardoor partners als het ware een 
verlengstuk van het bedrijf vormen. 
*Met uitgebreide opleidingsprogramma's en certificatie kunnen partners zelfs de meest complexe 
GlobalSign-oplossingen verkopen en leveren aan bedrijven wereldwijd. 

Voordelen die nieuwe opportuniteiten creëren
Ons programma biedt financiële differentiatie aan partners, waaronder registreren voor deals, gelaagde 
prijsstructuur, incentiveprogramma's en toegang tot marketingmiddelen om uw winst te vergroten.  Het 
GlobalSign Partner Program biedt u de nodige mogelijkheden, motivatie en financiële compensatie om 
onze oplossingen te verkopen of te integreren. 

Ondersteuning van partners 
We begeleiden onze partners tijdens het volledige proces, van opleiding tot technische ondersteuning, van 
sales tot marketing. Omdat elk bedrijf anders is, hebben we een reeks tools en hulpmiddelen ontwikkeld 
om u succesvol te helpen worden in uw doelmarkt, winst te maken en uw bedrijf te laten groeien. 

GlobalSigns wereldwijde voetafdruk 
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