Certificado Digital
SSL Certisign
Proteja as informações da sua empresa e de seus clientes
por meio da criptograﬁa de dados
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A Certisign oferece para a segurança das plataformas
eletrônicas o Certiﬁcado Digital SSL, que identiﬁca
e, por meio da criptograﬁa, garante segurança e sigilo
às informações em tráfego. Isto signiﬁca que os
dados presentes no site ﬁcam protegidos e não
podem ser interceptados ou alterados no percurso
entre o navegador (browser) do usuário e o site.
Os Certiﬁcados SSL Certisign possuem Validação de
Organização (fully authenticated) e são os mais
indicados e seguros, pois, além de certiﬁcarem que a
empresa está legalmente constituída, asseguram que
a mesma está em operação e que o domínio do
Certiﬁcado Digital é de sua propriedade.
Outro grande diferencial dos Certiﬁcados SSL
Certisign é o direito de uso do Selo Site Seguro
Certisign, sinônimo de segurança na web brasileira,
presente nos sites das maiores empresas do país.

Ambiente seguro para troca de informações.
Adiciona valor e credibilidade a sua marca.
Se o seu negócio for e-commerce, a inserção
do Certiﬁcado SSL é um divisor entre pesquisas
de preço e compras efetivas.

SERVIÇOS ADICIONAIS GRATUITOS
Além do direito de uso do Selo Site Seguro
Certisign, de acordo com o produto escolhido,
você pode utilizar gratuitamente os serviços
abaixo:

Avaliação de
Vulnerabilidade

Veriﬁcação Diária
de Malware

Seal in Search

POR QUE ESCOLHER A CERTISIGN?

PRODUTOS
Não importa o tamanho do seu negócio, a Certisign
tem a solução ideal.

Site Seguro

Site Seguro EV

Site Seguro Pro

Site Seguro EV Pro

https://

BENEFÍCIOS

https://

Certiﬁcado Digital com funcionalidade SAN
A funcionalidade SAN (Subject Alternative
Name) é ideal para sites que não compartilham
o mesmo domínio. Um Certiﬁcado SSL SAN
pode proteger vários domínios, como, por
exemplo:
suaempresa.com.br
suaempresa.com
suaempresa.net
produtos.suaempresa.com

A Certisign é auditada pela Webtrust, maior
especialista de empresas on-line do mundo, o
que comprova processos rigorosos dentro dos
padrões nacionais e internacionais.
A validade do Certiﬁcado SSL Certisign é
veriﬁcada em tempo real por meio do OCSP
(Online Certiﬁcate Status Protocol), enquanto
que outros fornecedores utilizam a LCR (Lista
de Certiﬁcados Revogados) que é atualizada no
período de até trinta dias.

MPKI SSL Certisign:
administração facilitada dos
seus Certiﬁcados Digitais
Se você já tem ou precisa de vários Certiﬁcados SSL
diferentes, nós temos a solução para o
gerenciamento destes Certiﬁcados: a MPKI SSL
Certisign. A MPKI SSL Certisign permite solicitar,
validar, emitir, revogar e renovar diferentes
Certiﬁcados SSL e de Assinatura de Código (Code
Signing) em um mesmo console.
O administrador tem fácil acesso para
acompanhar o ciclo dos Certiﬁcados e cuidar para
que os seus sites nunca ﬁquem vulneráveis por
conta, por exemplo, da falta de renovação.

SOBRE A CERTISIGN
A Certisign é precursora da Certiﬁcação Digital na América Latina e especialista em soluções
integradas à Certiﬁcação Digital para pequenas, médias e grandes empresas. Entre os
clientes, estão as maiores empresas do Brasil dos segmentos ﬁnanceiro, saúde,
telecomunicação, energia e e-commerce. Conheça nossos cases: www.certisign.com.br/cases

comercial@certisign.com.br

11 3546-3702
www.certisign.com.br

