Certyfikaty SwissSign SSL
Czy Twoje strony internetowe i serwery są odpowiednio zabezpieczone?
• Czy posiadasz e-sklep lub akceptujesz płatności online na swojej stronie internetowej?
• Wymagasz logowania na swojej witrynie lub zapewniasz zdalny dostęp do swojego serwera?
• Czy przetwarzasz w sieci poufne dane takie jak: imię i nazwisko, adres lub datę urodzenia?
• Czy potrzebujesz spełniać specyficzne wymogi bezpieczeństwa dla swoich usług internetowych?
• Czy chcesz zwiększyć zaufanie swoich klientów do swoich usług online?
Jeśli tak, to Twoje strony internetowe i serwery nie mogą pozostać niezabezpieczone ani chwili dłużej.

Bezpieczne witryny dzięki certyfikatom SwissSign SSL
Certyfikaty Secure Socket Layer (SSL) chronią Twoje serwery i witryny, a tym samym zapewniają zaufanie
Twoich klientów. Dzięki certyfikatom SSL poufne dane są szyfrowane w trakcie przesyłania. Certyfikaty SSL
zawierają również zaufane informacje o posiadaczu certyfikatu i tym samym potwierdzają jego tożsamość jako
operatora witryny lub serwera (anti-phishing). Tak jak dowód tożsamości, certyfikat SSL jest wydawany przez
zaufaną instytucję nazywaną Urzędem Certyfikującym (Certificate Authority - CA). Zależnie od typu certyfikatu,
sprawdzane są różne charakterystyki jego właściciela. Spektrum rozciąga się od prostego sprawdzenia
własności domeny i tożsamości posiadacza, aż do dokładnej weryfikacji istnienia instytucji i powiązanych
upoważnień.

Maksimum zaufania dzięki Extended Validation
SwissSign SSL Extended Validation (EV) zaspokajają najwyższe wymogi stawiane certyfikatom SSL. Ten typ
certyfikatu spełnia międzynarodowe standardy branży zabezpieczeń w Internecie, które są definiowane przez
Forum CA/Browser. Strony zabezpieczone certyfikatem SwissSign EV SSL mają zielony pasek adresu.

Dzięki temu widocznemu wskaźnikowi masz pewność, że klienci mogą w pełni ufać Twojej witrynie. Tożsamość
instytucji za nią odpowiedzialnej jest potwierdzona poprzez wyświetlenie jej nazwy na zielonym pasku adresu.
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Długość klucza 2048-bit
Walidacja

Dlaczego SwissSign?
• SwissSign jest firmą szwajcarską: SwissSign działa zgodnie z wysokimi, szwajcarskimi standardami prawa i ochrony
danych.
• Zupełna niezależność od zagranicznych i zewnętrznych dostawców: cała technologia SwissSign jest rozwijana i
obsługiwana wewnętrznie.
• Jako spółka zależna Poczty Szwajcarskiej, SwissSign oferuje pełną dyskrecję, niezawodność, bezpieczeństwo,
stabilność i profesjonalizm jednej z największych instytucji w Szwajcarii.
• SwissSign jest zgodny ze wszystkimi narodowymi i międzynarodowymi standardami: ZertES, GeBüV, ElDI-V, ETSI,
ISO 27001, Webtrust, Extended Validation.
• SwissSign oferuje nieograniczone licencje serwerowe: certyfikaty SwissSign SSL mogą być zainstalowane na
dowolnej ilości fizycznych serwerów!

• SwissSign gwarantuje szeroką kompatybilność: certyfikaty SwissSign są rozpoznawane jako godne zaufania przez
najważniejsze systemy i aplikacje: www.swisssign.com/compatibility

Zamówienia i dodatkowe informacje:
info@CertyfikatySSL.pl | www.CertyfikatySSL.pl

