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IoT Developer Program 

Beveilig IoT-apparaten met vertrouwde apparaatidentiteiten. 

Stroomlijn de integratie van IoT-beveiliging met bewezen tools en 
methodologieën. 
Breng producten sneller op de markt. 

GlobalSign‘s IoT Developer Program en Portal 
IoT-ontwikkelaars zijn steeds vaker verantwoordelijk voor belangrijke 
technologische beslissingen, vooral over de beveiliging van IoT-apparaten 
door beveiliging te integreren in hun IoT-technologiestapel. Het IoT
Developer Program van GlobalSign helpt technologische beslissingnemers
om de kwaliteit van hun IoT-beveiligingsoplossingen te verbeteren en 
verbetert tegelijk de productiviteit en creëert concurrentievoordeel met
apparaatidentiteiten op basis van PKI. 
Ons IoT Developer Portal is een 
belangrijke component van ons
Developer Program. Het biedt een
centrale locatie waar ontwikkelaars 
toegang hebben tot alle tools die ze nodig
hebben om de uitgifte van
apparaatidentiteiten te integreren –
integratiehandleidingen, testtools,
productspecificaties, voorbeeldcode,
RESTful API’s en nog meer. 
Het garandeert de vertrouwelijkheid van elk project door een apart, privé
extranet te creëren voor individuele organisaties, zodat
pre-lanceringsplannen geheim blijven. 
“Het is het ideale informatiecentrum voor IoT-beveiliging, waar 
ontwikkelaars met de GlobalSign IoT Solutions Group kunnen 
communiceren, hun Proof of Concept (PoC) kunnen ontwikkelen en
testen met gratis X.509 digitale testcertificaten en de nodige ondersteuning
kunnen krijgen om apparaatidentiteiten met succes te implementeren.
GlobalSign is vandaag de enige certificeringsinstantie (CA) die op
IoT-schaal certificaten voor apparaten kan uitgeven, met 
apparaatidentiteiten op basis van PKI (Public Key Infrastructure). 

Bent u geïnteresseerd? Registreer
vandaag voor ons IoT Developer 
Program, bezoek het Developer
Portal en krijg toegang tot de tools die
u nodig hebt om uw verbonden 
apparaten te beveiligen. 

■ Vermindert de ontdekkingstijd van 
oplossingen 

■ Neem betere beslissingen op het
gebied van IoT-beveiligings-
oplossingen met behulp van goede
informatiebronnen 

■ Vergroot de productiviteit met 
centrale toegang tot tools,
informatie en PoC-begeleiding door 
experts. 

■ Breng producten sneller op de
markt door de integratie van
beveiliging te stroomlijnen 

■ Vergroot de schaal van PoC naar 
activiteiten op productieniveau 

■ Onderscheid u van de concurentie 
met de implementatie van
apparaatidentiteiten op basis van
PKI 

■ Houd projecten geheim tot u klaar
bent om deze te lanceren 

Voor wie is het programma? 
■ IoT-ontwikkelaars en -organsaties 

die slimme verbonden producten
ontwikkelen of connectiviteit 
toevoegen aan hun bedrijfsfuncties 

■ IoT-ontwikkelaars en -orgaisaties 
die een IoT Proof of Concept (PoC) 
project starten of evaleren 

■ Cloud- en IoT-platformen die 
beveiligde apparaatverbindingen
en netwerken aanbieden aan hun 
klanten 

■ Organisaties voor industrienormen,
allianties of consortiums 
verantwoordelijk voor het
onderzoeken en introduceren van 
IoT-beveiligingsrichtlijnen 

https://www.globalsign.com/nl-nl/internet-of-things/iot-ontwikkelingsprogramma/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.com/nl-nl/internet-of-things/iot-ontwikkelingsprogramma/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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Over GlobalSign 
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligings- 
oplossingen 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 identiteitsoplossingen ondersteunen  
de miljarden services, apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet  
der dingen (IoT)

verkoop@globalsign.com
www.globalsign.nl

BE: +32 16 89 19 00
NL: +31 85 88 82 424
UK: +44 1622 766766

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

IoT Developer Program en Portal 

Wat u krijgt als onderdeel van ons IoT Developer Program en Portal 

Volg het pad naar succes
We maken samenwerken eenvoudig door u 
stapsgewijs te begeleiden naar een succesvol
Proof of Concept (PoC). Gebruik bewezen
methodologieën en tactieken die anderen hebben
geholpen bij de integratie van een PKI gebaseerde
oplossing voor apparaatidentiteiten voor
IoT-beveiliging. 

Vind de informatie die u zoekt 
We hebben informatiebronnen verzameld op één 
webportal die u helpt bij het ontwikkelen van uw
oplossing voor apparaatidentiteiten. Gebruik SDK’s 
en tools voor ontwikkelaars om certificaten op te
vragen en te integreren in uw apparaat. U vindt hier
het volgende: 
■ case studies 
■ SDKs 
■ clientbibliotheken 
■ RESTful APIs 
■ privé extranetgedeelte 
■ een tool om certificaten aan te vragen 
■ video’s 
■ webinars 

Praat met IoT-beveiligingsexperten
GlobalSigns team van IoT-beveiligingsexperten 
beantwoordt graag uw vragen en helpt u via een
apart prikbord om uw project te ontwikkelen. 

Krijg een IoT Identity Platform-account en GRATIS 
X.509 testcertificaten 
Test uw PoC met onze PKI gebaseerde IoT Identity 
Platform-account en gratis testcertificaten. Gebruik
live X.509 certificaten om uw integratie te valideren
voordat u deze in productie neemt. 

Krijg flexibele, aangepaste prijzen
Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop om een 
prijsofferte aan te vragen. U krijgt een flexibele,
aangepaste prijs voor uw specifieke toepassing. 

Blijf up-to-date met nieuws over het IoT
De IoT Solutions Group van GlobalSign voegt 
regelmatig nieuwe informatie, tools en visies over
IoT-beveiliging toe. Volg al het nieuws en blijf op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
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