
KORTE FEITEN

■  Meer dan 5 miljoen digitale 
certificaten/ digitale identiteiten 
voor mensen, servers en 
apparaten uitgegeven

■  Meer dan 2,5 miljoen SSL/TLS- 
servercertificaten uitgegeven

■  Meer dan 50 miljoen IoT- 
certificaten wereldwijd vertrouwen 
op roots van GlobalSign

■  Meer dan 25 miljoen certificaten 
wereldwijd vertrouwen op het 
openbare vertrouwen van de root 
van GlobalSign

■  Lid van het CA/Browser (CA/B) 
Forum, de CA Security Council 
(CASC), het Industrial Internet 
Consortium (IIC), het National 
Institute of Standards and 
Technology (NIST), de raad van 
bestuur van de North American 
Energy Standards Board (NAESB) 
en nog meer.

 

Identiteiten voor het Internet of Everything 

Best practices voor beveiliging beginnen bij identiteit. Wanneer ieder 
'ding' een identiteit heeft, wordt alles veel veiliger. Mensen, apparaten, 
services, toepassingen en alle dingen die verbonden zijn met het 
internet moeten een identiteit hebben om hun communicatie en 
transacties te versleutelen, zich bij een service te authenticeren, 
toegang te autoriseren en hun integriteit te bewijzen

Als toonaangevende certificeringsinstantie (CA) biedt GlobalSign een 
uiterst schaalbare, cloud-based oplossing voor een Public Key 
Infrastructure (PKI) om vertrouwde digitale identiteiten te creëren die 
voldoen aan de eisen van het Internet of Everything (IoE). In het 
digitale tijdperk zorgen onze identiteits- en beveiligingsoplossingen 
ervoor dat bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en 
IoT-vernieuwers privacy en beveiliging kunnen garanderen, hun 
reputatie en merkintegriteit kunnen beschermen en zich kunnen 
onderscheiden van de concurrentie.

Identiteits- en beveiligingsservices voor de cloud van de meest 
innovatieve CA ter wereld

GlobalSigns SaaS-identiteits- en beveiligingsservices worden 
geleverd via een robuuste, schaalbare infrastructuur met datacenters 
wereldwijd, redundantie, hoge beschikbaarheid en uitstekende 
netwerkbeveiliging. Onze services kunnen worden aangepast aan de 
eisen van al onze klanten, inclusief de groeiende IoT-markt, goed voor 
14,4 biljoen dollar, en toonaangevende cloudserviceproviders, waarbij 
de mogelijkheid om veilige netwerkverbindingen tussen mensen, 
services en apparaten tot stand te brengen eist dat elk 'ding' een 
beheerbare vertrouwde identiteit heeft.

 Identity for Everything 

BEDRIJFSOVERZICHT



Identity for Everything BEDRIJFSOVERZICHT

■  Sterke apparaatidentiteit
 IoT-providers moeten een oplossing bieden voor 

belangrijke beveiligingskwesties zoals authenticatie, 
privacy en integriteit. GlobalSigns PKI-cloudservice kan 
identificatie- en authenticatiereferenties voor apparaten 
uitgeven en beheren zodat fabrikanten een robuuste en 
sterke identiteitsstrategie kunnen opbouwen en 
implementeren in hun producten en ecosystemen.

■  Web- en serverbeveiliging
 Bewijs dat uw openbare en persoonlijke sites legitiem 

zijn, beveilig de gegevensoverdracht en bied de beste 
browserervaring met de sterkste SSL/TLS op de markt. 
Certificaten voor privéhiërarchieën, intern gebruik en 
speciale toepassingen ondersteunen dynamische 
serveromgevingen opdat belangrijke 
netwerkcommunicatie en -diensten beveiligd en 
ononderbroken blijven.

■  Authenticatie van gebruikers en apparaten 
 Bied sterke authenticatie zonder eindgebruikers lastig 

te vallen met hardwaretokens of toepassingen en zorg 
ervoor dat alleen goedgekeurde computers en 
apparaten toegang krijgen tot bedrijfsnetwerken.

■  Documenten ondertekenen
 Digitale handtekeningen vervangen handtekeningen in 

inkt, voorkomen dat de inhoud van berichten kan 
worden gemanipuleerd en beschermen zo uw 
intellectuele eigendom. Ze kunnen worden 
geïntegreerd in bestaande automatische 
documentworkflows zodat het volledige proces online 
verloopt, waardoor de kosten en doorlooptijden 
aanzienlijk afnemen.

 

■   Managed PKI voor bedrijven 
 GlobalSigns cloud-based Managed PKI-platform 

centraliseert alle certificaten van meerdere 
bedrijfsentiteiten onder een enkele account. 
Automatische implementatie, flexibele API's voor 
integratie in bedrijfssystemen en uitgebreid 
levenscyclusbeheer besparen bedrijven tijd en gelden 
bieden tegelijk meer beveiliging

■  Beveiligde e-mail
 Door het digitaal ondertekenen en versleutelen van 

alle interne e-mails daalt het risico op phishing en 
gegevensverlies; de oorsprong van het bericht wordt 
duidelijk geverifieerd, waardoor ontvangers echte 
e-mails duidelijk kunnen onderscheiden van 
phishing-e-mails en alleen de bedoelde ontvangers 
de inhoud van de e-mail kunnen lezen.

■  Mobiele beveiliging 
 Ondersteun BYOD (Bring Your Own Device) en 

beveilig bedrijfsapparaten met mobiele PKI, 
SCEP-ondersteuning en integraties met populaire 
MDM-platform, waaronder AirWatch en MobileIron.

■  Integriteit van code
 Verzeker eindgebruikers dat code legitiem is en 

afkomstig is van een geverifieerde bron, en bescherm 
de code tegelijk tegen manipulatie en de dreiging van 
malware-infecties.

■  Onderliggende/uitstellende CA’s op maat 
 Een openbare of persoonlijke verlenende CA op maat 

van uw bedrijf, beheerd door GlobalSign.
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Over GlobalSign
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossingen 
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
NL: +31 85 88 82 424
UK: +44 1622 766766

verkoop@globalsign.com
www.globalsign.nl

Grote ondernemingen en kleine bedrijven, cloudserviceproviders en IoT-vernieuwers wereldwijd vertrouwen op de identiteits- en 
beveiligingsoplossingen van GlobalSign. Onze duizenden klanten omvatten het grootste retailbedrijf en de grootste telecomprovider 

ter wereld, en veel grote productiebedrijven.


		2017-09-19T14:11:12+0200
	Marketing EMEA




