Entrust SSL -certificates
Certificate
type
Varmennetyyppi

Usage
Käyttötarkoitus

Standard
Standard

Web servers, firewalls, load balancers, individual servers
Web-palvelimet,
palomuurit, kuormantasaajat, yksittäiset
and services.
palvelimet ja palvelut.

11 pcs
kpl

Advantage
Advantage

Web
servers, AD FS
authentication
and välisen
Web-palvelimet,
ADfederation,
FS federointi,
kahden domainin
encryption
of traffic between
two domains.
liikenteen varmentaminen
ja salaaminen.

22 pcs
kpl

Wildcard
Wildcard

Subdomain
Web servers, firewalls,
load
Alidomainienprotection.
suojaus. Web-palvelimet,
palomuurit,
balancers,
individual
servers.
kuormantasaajat, yksittäiset palvelimet.

recommendation
suositus
250kpl
max. max.
250 pcs

OV
OV Multi-Domain
Multi-Domain

Usean
domainin
varmenteella.
WebSecuring
multiplesuojaaminen
domains withyhdellä
a single
certificate. Web
palvelin,
palomuurit,
kuormantasaajat,
palvelimet
ja
server, firewalls, equalizers, servers and services.
palvelut.

44 pcs
kpl
(with
Extra
SAN-units
(lisä SAN-paikoilla
max.
250pcs)
max. 250kpl)

EV
EV Multi-Domain
Multi-Domain

For
online stores, banks,
insurance
and ja
public
Verkkokauppojen,
pankkien,
vakuutusjulkishallinnon tai
administration
or other high
security services.
muun korkean tietoturvan
palveluiden
varmentamiseen.

22 pcs
kpl
(with
SAN-units
(lisäExtra
SAN-paikoilla
max.
max. 250pcs)
250kpl)

Qualified
Qualified Web
Web
Authentication
Authentication (PSD2
(PSD2
QWAC
QWAC ja
ja eIDAS
eIDAS QWAC)
QWAC)
Qualified
Qualified Seal
Seal
(QSealC
(QSealC ja
ja PSD2
PSD2 QSealC)
QSealC)
Read
more
Lue lisää
>>>>

Code
Code Signing
Signing Certificate
Certificate
(OV/EV)
(OV/EV)

Based
the EU’s eIDAS regulations and the finance
PSD2-, on
ja eIDASsector’s
Payment
Services Directive 2 (PSD2).
standardien mukainen.

Certificate
for code signing.
Timestamping,
file/code
Koodin allekirjoittaminen.
Aikaleimaus,
tiedoston/koodin
integrity
verification and
signer identification.
muuttumattomuuden
todentaminen
sekä allekirjoittajan
tunnistaminen.
Available in both OV and EV levels.
Saatavilla sekä OV-, että EV-tasoisena.

Dokumenttien
allekirjoittaminen.
Digital signing digitaalinen
of documents.
Timestamping, Aikaleimaus,
document
dokumentin
muuttumattomuuden
todentaminen, sekä
integrity verification, and signer identification.
allekirjoittajan tunnistaminen.
Compatible with Adobe PDF- and Microsoft-documents.
Yhteensopiva Adobe PDF- ja Microsoft -asiakirjojen kanssa.
Indisputability valid for the life of the document.
Kiistämättömyys voimassa asiakirjan elinkaaren ajan.

Document
Document Signing
Signing
Certificate
Certificate
Read
more
Lue lisää
>>>>

Email encryption and digital signature.
Sähköpostin salaus sekä digitaalinen allekirjoitus.

S/MIME-Certificate
S/MIME-Certificate

Verified
Verified Mark
Mark Certificate
Certificate
Read
more
Lue lisää
>>>>

Qualified
QualifiedElectronic
Electronic
Qualified Website
Website Authentication
Authentication-and
ja Qualified
Seal
-certificates
for
authentication,
data
encryption,
and
Seal-varmenteet autentikointiin, datan salaamiseen sekä
tamper-proofing.
muuttumattomuuden todentamiseen.

To
improving customer
communication
brand
Asiakasviestinnän
selkeyttämiseen
sekä and
brändinäkyvyyden
visibility.
Company's
registered
logo
as
an
identifier
in sent
parantamiseen. Yrityksen rekisteröity logo tunnisteena
emails.
sähköposteissa.
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SAN-count
SAN-lukumäärä

11 pcs
kpl
(with
SAN-units
(lisäExtra
SAN-paikoilla
max.
250pcs)
max. 250kpl)

