
A solução mais econômica e transparente do setor 
para licenciamento TLS SAN

Com outras autoridades de certificação e provedores, o 
agrupamento de Nome Alternativo do Assunto (ou SAN) é complexo 
e caro. Se você não usar um certificado antes do período de 
validade terminar, você o perde - deixando dinheiro na mesa.

O modelo de licenciamento SAN da GlobalSign é único em sua 
flexibilidade e simplicidade. Como ter uma “taxa de licença anual”, os 
administradores podem trocar SANs e criar contas de teste com 
rapidez e facilidade. À medida que os esforços de digitalização 
global aumentam e o número de servidores e outras entidades que 
precisam ser protegidos continua aumentando, facilitamos o rateio 
de sua licença e o aumento conforme necessário. Quer suas SANs 
estejam dobrando - ou triplicando - ano após ano, o modelo inovador 
de licenciamento de SAN da GlobalSign foi projetado para ser 
dimensionado para a máxima agilidade empresarial.
   

O licenciamento SAN é ótimo para empresas que:

■  Necessitam proteger os servidores por períodos mais curtos 
de tempo (por exemplo, menos de 4-6 meses em média)
■  Necessitam suportar contas de teste ou outros servidores de 
uso limitado
■  Desejam capacidade de negociar SANs não utilizados e 
reutilizá-los para novos Nomes de Domínio Totalmente 
Qualificados (FQDNs)
■  Querem uma mistura variada de SANs curinga e FQDN
■  Necessitam de vários certificados contendo o mesmo 
FQDN

Por que usar a GlobalSign para gerenciar suas SANs e certificados? 
Porque é:

■  Flexível – adicione ou remova SANs e curingas facilmente e 
recicle SANs antigas e substitua-as por novas sem custo 
adicional.
■  Fácil de usar – gerencie tudo por meio de uma plataforma 
intuitiva e relatórios inteligentes. 
■  Econômico – os administradores podem oferecer suporte 
aos usuários finais, fornecendo-lhes contas de teste e 
certificados sem afetar seus resultados financeiros.

 

Benefícios

■  FLEXIBILIDADE PARA ATENDER 
AOS SEUS REQUISITOS DE 
NEGÓCIOS EXCLUSIVOS

     Se você precisa ativar 
rapidamente certificados de teste 
e de curto prazo ou trocar SANs 
não utilizadas por novos FQDNs, 
o modelo de licenciamento SAN 
inovador da GlobalSign torna isso 
mais fácil

■  PREÇOS TRANSPARENTES
 O modelo de licenciamento SAN 

inovador da GlobalSign é ideal 
para clientes que desejam 
proteger o mesmo servidor com 
vários certificados (balanceadores 
de carga, etc.) - sem ter que se 
preocupar com taxas adicionais ou 
upcharges

■  SISTEMA DE PEDIDOS 
INTUITIVO E AVANÇADO

 Experimente um fluxo aprimorado 
e velocidade do processo de 
solicitação de certificado

■  RELATÓRIOS INTELIGENTES 
VIA PLATAFORMA SSL 
GERENCIADA

 Veja facilmente quantas SANs 
alocadas estão sendo usadas   e 
gere relatórios de uso sob 
demanda

 

Ficha de dados

Licenciamento SAN



Licenciamento SAN Ficha de dados

A flexibilidade que sua empresa exige - e merece
Para configurar o licenciamento de SAN por meio da GlobalSign, você paga uma taxa fixa por um 
determinado número de SANs ativos - basta adicionar ou remover SANs ou Wildcards conforme 
necessário e substituir os antigos sem incorrer em mais custos. Esse arranjo não apenas dá ao seu 
negócio a agilidade de que você precisa, mas torna o orçamento e a estimativa de custos muito mais 
fáceis.

E com nosso gerente de certificados, você tem visibilidade total. Simplesmente clique no botão “View SAN 
License Usage” na tela inicial para gerar um relatório e ver quantas SANs alocadas estão sendo usadas   no 
momento.

Quando se trata de gerenciar as SANs da sua organização ou outros tipos de certificado - como assinatura 
digital e S / MIME - nenhuma outra Autoridade de Certificação oferece a flexibilidade e controle acessíveis 
que a GlobalSign oferece.

Learn more about 
Digital Signing Service
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Sobre a GlobalSign

A GlobalSign é o fornecedor líder de soluções confiáveis de identidade e segurança 
digital que permitem às pequenas e grandes empresas de todo o mundo, bem como às 
empresas fornecedoras de serviços na nuvem e às empresas inovadoras na área da 
Internet das Coisas (IoT), assegurar as comunicações on-line, gerenciar milhões de 
identidades digitais verificadas e automatizar a autenticação e criptografia. A sua 
infraestrutura de chave pública (PKI) escalável e suas soluções de identidade suportam 
bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que compõem a Internet de Todas as 
Coisas (Internet of Everything - IoE).

BR: +55 11 4680 6754
US: +1 877 775 4562

contato@globalsign.com
www.globalsign.com/pt-br/
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