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IoT Identity Platform 

Beheer de levenscyclus van IoT-apparaatidentiteiten 
Beveilig apparaatidentiteiten met een specifiek ontwikkeld, op PKI-
gebaseerd platform 
Integreer een schaalbare, flexibele en compatibele cloudservice 

Levenscyclusbeheer van apparaatidentiteiten 
Net zoals IoT-apparaten hebben IoT-apparaatidentiteiten hun eigen 
levenscyclus. Om op een veilige manier een IoT-ecosysteem te 
ontwikkelen, zijn geschikte tools en architecturen nodig om elke IoT-
apparaatidentiteit te identificeren, te controleren en te beheren. De
apparaatidentiteit beheren tijdens de volledige levenscyclus is cruciaal om
IoT-beveiliging te garanderen, ongeacht waar of wanneer het apparaat in 
gebruik is genomen 
With a unique, Een unieke, sterke apparaatidentiteit kan verifiëren wanneer
apparaten online komen en staat garant voor beveiligde, versleutelde
communicatie tussen andere apparaten, services en gebruikers. Digitale
certificaten uitgeven voor IoT-apparaten, eindpunten, componenten of 
chips zorgt voor de nodige gegevens om het volledige IoT-ecosysteem, van 
chip tot cloud, te beschermen via verificatie, autorisatie en encryptie. 

Specifiek ontwikkeld en op PKI gebaseerd voor uitzonderlijke beveiliging
Het IoT Identity Platform is een platform voor apparaatidentiteiten, 
ontworpen en ontwikkeld voor de veeleisende en evoluerende specificaties
van het IoT. Het beschermt IoT-apparaten, data en communicatie van chip 
tot cloud. 
De structuur is gebaseerd op PKI (Public Key Infrastructure), zorgt voor
een uitzonderlijke, versleutelde beveiliging en wordt ondersteund door
beveiligde digitale certificaten, uitgegeven door onze vertrouwde, cloud-
gebaseerde certificeringsinstantie (CA), GlobalSign. Door op normen
gebaseerde PKI te gebruiken voor verificatie en vertrouwen te creëren
tussen apparaten en services (d.w.v cloudplatformen), verzekeren we 
de integriteit, afkomst en encryptie van alle gegevens die binnen uw 
ecosysteem worden verzonden. 

VOORDELEN 

Levenscyclusbeheer van
apparaatidentiteiten 

■ Verbetert de beveiliging door 
best practices te gebruiken bij het 
ontwerp 

■ Geeft digitale identiteiten uit vóór, 
tijdens en na de implementatie van 
apparaten 

■ Versnelt geautomatiseerde uitgifte 
(automatische registratie) 

■ Beveiligt OTA-updates (Over the Air) 
■ Maakt verlengingen en

eigendomsoverdracht mogelijk 
■ Ondersteunt intrekkingsservices, uit

bedrijf nemen aan het einde van de
levensduur of herbestemming 

■ Biedt certificaatdatabaserapporten
voor conformiteit en controles 

IoT Identity Platform 
■ Op PKI gebaseerd voor

uitzonderlijke beveiliging (ECC of
RSA cryptografische algoritmes) 

■ Beveiligt IoT-apparaten, data en 
communicatie van chip tot cloud 

■ Vertrouwde CA-infrastructuur 
(conform FIPS, door WebTrust 
geaccrediteerd) 

■ Snel schaalbaar – tot 3.000 
certificaten per seconde 

■ Flexibele, vertrouwde
basishiërarchiemodellen 

■ Meervoudige registratie-/
integratieopties met RESTful API’s 

■ Intrekkingsservices 
■ Ondersteunt alle certificaattypes en

geldigheidsperiodes 
■ Compatibel met de meeste apparaat 

beheerplatformen (AWS IoT, Azure 
IoT Hub) 

■ Ideaal voor alle verticale markten en 
gateways gateways 

https://www.globalsign.com/nl-nl/lp/iot-identity-platform/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF


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
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IoT Identity Platform 

Flexibel. Schaalbaar. Compatibel. 
We beschermen apparaatidentiteiten, data en 
communicatie, in rust en in beweging. De ideale 
oplossing voor alle IoT- en IIoT-toepassingen in vrijwel 
elk marktsegment of IoT-gateway. 

Onze wereldwijde CA-cloudinfrastructuur heeft 
een grote schaalbaarheid en kan meer dan 3.000 
certificaten per seconde en miljoenen certificaten per 
dag uitgeven. De infrastructuur verwerkt een hoog 
volume en heeft een hoge verwerkingssnelheid, nodig 
voor de huidige en verwachte explosie van verbonden 
apparaten. Elke optie of functie op elk niveau beschikt 
over de nodige flexibiliteit. 

■ Kies het benodigde vertrouwensniveau uit onze 
vertrouwde basishiërarchiemodellen 

■ Bepaal het niveau van registratiebeheer met IoT 
Edge Enroll of IoT CA Direct 

■ Kies de gewenste intrekkingsservices – CRL, 
OCSP of beide 

■ Kies het certificaattype en de geldigheidsduur 
■ Aangepaste prijzen op basis van het verwachte 

certificaatgebruik 

Compatibiliteit met IoT-apparaten, netwerken, 
gateways en platform is steeds belangrijker voor het 
succes van het IoT. Ons voordeel is dat we verder 
blijven ontwikkelen en voldoen aan nieuw ontwikkelde 
platformen en nieuw vastgelegde industrienormen. 

Verbind elk apparaat of eindpuntconfiguratie 
met EST, registratieprotocollen en HTTP-
communicatieprotocollen. Download onze Azure 
IoT Hub-integratiegids voor ontwikkelaars of de 
blauwdruk van Infineon-apparaatidentiteiten of meld 
u aan voor ons Developer Program en krijg toegang 
tot clientbibliotheken, SDK’s en andere tools die 
integraties vereenvoudigen en versnellen. 

Vereenvoudig integratie. Maak verbinding met ons 
IoT Identity Platform met een van onze RESTful 
API’s 

■ IoT Edge Enroll – een uitgebreide device reg-
istration authority (RA) om de registratie van
apparaten te beheren 

■  IoT CA Direct – een engine die apparaatidentite-
iten uitgeeft en verbinding maakt met uw interne
RA en onze CA 

■ Gehoste OCSP – Beheert de intrekking van certificat-
en uitgegeven via uw interne PKI 
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