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Lokaliseer elk TLS-certificaat op al uw netwerken

■ Vind en controleer alle interne en
openbare SSL-certificaten vanaf
één centrale locatie, ongeacht de
verlenende CA en inclusief zelf
ondertekende certificaten

■ Blijf op de hoogte van industriële
vereisten en best practices, met
de mogelijkheid om sleutellengte,
hash-algoritme en andere
configuratieopties te bekijken.

■ Zoek en controleer alle interne en
publieke TLS-certificaten, inclusief
zelfondertekende certificaten,
ongeacht de uitgevende CA, vanaf
één locatie.

■ Volg eenvoudig de bron/uitgevende
CA van al uw TLS-certificaten.

■ Bespaar kostbare tijd en middelen
in vergelijking met handmatige
controle

Atlas — Discovery

VOORDELEN
Weet u waar u TLS-certificaten hebt geïnstalleerd? En wanneer elk 
certificaat verloopt en bij welke CA u het certificaat bestelde? En welk 
hashing algoritme en welke sleutel lengte werd gebruikt?d

Je zou verbaasd zijn hoeveel organisaties dit niet doen. Wanneer u 
een certificaat-gerelateerde storing in het nieuws ziet, kunt u ervan 
uitgaan dat het bedrijf dit niet heeft gedaan. Het komt vaak voor dat 
certificaten bij meerdere leveranciers worden besteld en op meerdere 
netwerken worden geïnstalleerd, zowel intern als extern. Deze flexibele 
en aangepaste aanpak heeft weliswaar veel voordelen, maar maakt het 
moeilijker voor degene die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
certificaten en de verlenging ervan.

Atlas Discovery localiseert elk TLS Certificaat op al uw netwerken, 
zowel intern als publiek, ongeacht de uitgevende Certificaat Autoriteit. 
De resulterende inventaris is direct beschikbaar op Atlas, het volgende 
generatie online PKI-platform van GlobalSign, waarmee u de komende 
verlengingen, sleutellengtes, ondertekeningsalgoritmen en resterende 
geldigheid kunt bekijken.

Geen verlopen certificaten meer
Verlopen TLS-certificaten veroorzaken alarmerende waarschuwingen in 
browsers, waardoor de reputatie van uw bedrijf wordt geschaad en het 
verkeer naar uw site afneemt. En dan hebben we het nog niet eens over 
de mogelijke compliance en regelgevingscontrole waarmee u te maken 
kunt krijgen, en het veiligheidsrisico dat dit met zich meebrengt.
Intern kunnen verlopen certificaten de processen verstoren die 
gebruikmaken van versleutelde communicatie. Gelukkig kunt u met de 
Atlas Discovery heel eenvoudig de hoge kosten verbonden aan verlopen 
certificaten vermijden.

Na het scannen van uw netwerken verschijnen uw TLS-certificaten in het 
Atlas Discovery-portaal. Zodra u het verlopen certificaat hebt vervangen, 
start u de scan opnieuw en wordt de status in het portaal bijgewerkt.

Volg best practices voor SSL
De best practices voor sleutellengtes, geldigheidsperiode, hashing 
algoritme en andere certificaatopties worden voortdurend herzien. 
Met Atlas Discovery kunt u eenvoudig al uw certificaten scannen 
en controleren of ze up-to-date zijn en voldoen aan de laatste 
aanbevelingen.
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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)
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Atlas Discovery

Hoe werkt het?
Scans uitvoeren

Het scannen van uw netwerken om certificaten te vinden is enigszins verschillend voor openbaar en intern 
gebruik. In beide gevallen maakt u een scanprofiel aan op het Atlas Discovery-portaal, maar voor interne 
netwerken moet u lokaal een agent downloaden en installeren.

1. Maak een scanprofiel aan in de portal (bijvoorbeeld een reeks IP-adressen, een domein of een hostnaam) 
en selecteer of u wilt dat het wordt uitgevoerd vanaf de Inventory Tool server of dat het naar een lokale agent 
wordt gestuurd.

2. Voer de scan uit of plan hem in voor een latere uitvoering.
3. Het CIT zal zoeken naar SSL-certificaten op de site, vanuit de dienst of via de opgegeven lokale agent.

Resultaten bekijken

De resultaten van de scans worden automatisch geüpload naar uw portaalinventaris, waar u gemakkelijk de 
status van de certificaten kunt bekijken en analyseren, evenals de vervaldatum, het ondertekeningsalgoritme, het 
sleuteltype en de resterende geldigheid.
Andere belangrijke kenmerken: 
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