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Provedores de serviços de SSL/TLS sob-demanda e 
aplicações em nuvem 
O CloudSSL é um serviço de distribuição de SSL/TLS projetado especificamente para 
provedores de serviços baseados em nuvem, como CDNs, VDNs, plataformas de 
eCommerce, criadores de website e outros XaaS, que precisam proteger os serviços e 
comunicações para muitos clientes.

Com o CloudSSL, os provedores de serviços podem integrar a SSL em suas próprias 
soluções e facilitar a segurança para seus clientes, eliminando a necessidade de os 
próprios clientes compreenderem e gerenciarem Certificados SSL. O fornecimento e a 
gestão dos certificados podem ser feitos automaticamente para reduzir a carga sobre as 
equipes de suporte interno dos provedores.

Como o CloudSSL funciona
Os Certificados CloudSSL são emitidos para o provedor de serviços no nível da Validação 
Organizacional (OV). Os domínios dos clientes podem ser então adicionados como SANs 
com Validação de Domínio (DV) depois que o controle de domínio for verificado. Esta 
configuração significa que os provedores podem oferecer vários domínios com um 
certificado, o que reduz a necessidade de endereços de IP adicionais. 

O CloudSSL usa um modelo de licenciamento de SAN e cada certificado pode acomodar 
até 500 SANs. Os provedores conseguem adicionar ou remover dinamicamente domínios 
por meio de APIs e, se um SAN for removido, a licença pode ser usada novamente para 
outro domínio sem incorrer em custos adicionais. Assim que um domínio tiver sido 
verificado, subdomínios adicionais podem ser adicionados sem validação adicional de 
domínio. Suporte para Wildcards oferece mais flexibilidade.

Como fornecer SSL sem sobrecarregar clientes ou equipes internas de suporte
O gerenciamento de domínio e emissão de Certificado CloudSSL são feitos por meio de 
APIs para que a administração possa ser totalmente automatizada. Isso permite que os 
provedores de serviço forneçam SSL a todos os seus clientes sem pressionar as equipes 
internas de suporte.

O único momento em que os clientes precisam estar envolvidos na administração do 
CloudSSL é para demonstrar controle de domínio. A GlobalSign oferece três opções para 
isso – (1) um e-mail de aprovação enviado ao endereço listado no registro de WHOIS ou a 
outro endereço criado, (2) uma tag de http inserida no website do cliente em um diretório 
especificado, ou (3) ou um registro TXT do DNS. Na maioria dos casos, o provedor de 
serviços pode tratar desta etapa para o cliente por meio do método de HTTP ou DNS, 
criando uma solução de fornecimento totalmente automatizado.

Principais Benefícios
  DISTRIBUIÇÃO DE SSL CRIADA 

PARA PROVEDORES DE SERVIÇO
 Integrar SSL aos serviços existentes 

para diferenciar a demanda de 
suporte dos clientes e soluções para 
SSL

  FORNECER SSL SEM EXAURIR 
RECURSOS INTERNOS

 Certificate provisioning and 
management can be automated, 
simplifying deployments for internal 
teams

  SIMPLIFICAR SSL PARA USUÁRIOS 
FINAIS

 Tirar do cliente a carga de 
gerenciamento e instalação de 
certificado

  CERTIFICADOS FLEXÍVEIS 
PROJETADOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO EM NUVEM

 Adicionar e excluir SAN de forma 
dinâmica favorece a base de clientes 
em desenvolvimento ou as 
necessidades de certificado de curto 
prazo sem impactar o resultado
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