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“ SSL is de standaard beveiligingstechnologie voor het tot stand 
brengen van een gecodeerde link tussen een webserver en een 
browser. Deze link zorgt ervoor dat alle gegevens die tussen de 

webserver en browser worden doorgegeven privé blijven. “



Inleiding
De SSL Basic Guide is een introductie over SSL/TLS certificaten. Zo behandelen we de verschillende types, 
manier van valideren, prijzen en merken, maar ook de verschillende  formaten certificaat bestanden en hoe 
eenvoudig het beheer van certificaten kan zijn. Zonder zelf excel lijstjes bij te houden, kunt u al uw notities 
kwijt op één platform en houdt u controle over de gezondheid van uw SSL certificaten met de standaard 
meegeleverde managementrapportage.
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Werking van een certificaat
SSL / TLS biedt gegevensversleuteling, gegevensintegriteit en authenticatie.
Dit betekent dat u bij het gebruik van SSL / TLS erop kunt vertrouwen dat:

 Niemand uw bericht gelezen heeft
 Niemand uw bericht gewijzigd heeft
 Dat u met de juiste server communiceert

Encryptie
Als er een bericht op internet verzonden worden, bijvoorbeeld een webformulier, dan gebeurd dat standaard 
onversleuteld. Overal waar het bericht langskomt zou men deze gegevens mee kunnen lezen, net  zoals bij 
het versturen van een briefkaart. SSL certificaten zijn ervoor gemaakt om deze data te versleutelen, oftewel 
encrypten. Zie het als een brief waar een enveloppe omheen zit. Deze versleutelde data kan alleen ontsleutelt 
worden door de partij met de juiste sleutel. Het verzonden bericht kan dan uiteraard nog steeds onderschept 
worden, maar omdat de data versleuteld is, kan men er niets mee doen. 

De data wordt versleuteld volgens een bepaald encryptie algoritme. Het algoritme verandert de data in een 
onleesbare cijfertekst. Bij SSL certificaten maken we gebruik van asymmetrische encryptie. Bij asymmetrische 
cryptografie wordt gebruikgemaakt van twee aparte sleutels: één sleutel wordt gebruikt om de informatie te 
coderen of te ondertekenen, dit is de “public key”. De tweede sleutel gebruikt men om de informatie weer te 
decoderen, dit is de “private key”

De private key staat op uw server en blijft altijd enkel in uw beheer. Wij verstrekken u de publieke sleutel waar 
andere hun berichten mee  kunnen coderen. Na de installatie van uw SSL certificaat op uw webserver zal het 
coderen en decoderen volledig automatisch afgehandeld worden door uw webserver en de webclient van uw 
bezoeker.

Identificatie
De basiswerking van een SSL certificaat is codering. 
Daarnaast kan het nog een functie bevatten, namelijk 
identificatie.  Hoe weet u of het SSL certificaat 
uitgegeven is aan de juiste partij? Stelt u zich een 
malafide website voor die veel op uw website lijkt 
qua domeinnaam. Soms is dit maar één teken 
anders dan het originele. Door het toevoegen van uw 
bedrijfsgegevens in het SSL certificaat kan iedereen 
zien dat het SSL certificaat geldig is voor uw bedrijf en 
uw domeinnaam en weet men zeker dat de data op de 
juiste plek aankomt.  
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CA chain

Uw browser bevat een aantal Root CA’s waaronder de root certificaten die wij uitgeven. De CA-Sub1 wordt 
hierdoor automatisch vertrouwd door de browser. Onder CA-Sub2 komt in dit voorbeeld het eindcertificaat te 
staan, die van uw website. Vaak zie je één sub ca, maar soms ook meerdere. Belangrijk is dus dat het Root-CA 
standaard vertrouwd is op uw mobiel of werk pc. Door de ketting werking zal hierdoor ook het uitgeven SSL 
certificaat automatisch vertrouwd worden door iedere browser. Ontbreekt bijvoorbeeld een intermediate 
(CA-sub), dan zal het SSL certificaat niet vertrouwd zijn. Controleer dus altijd uw ssl installatie met een SSL 
checker zoals op https://www.networking4all.com/quickscan om er zeker van te zijn dat uw SSL configuratie 
goed is.

Hieronder ons SSL certificaat.
Root is Digicert, intermediate Digicert
Extended Validation en daaronder het SSL certificaat 
van de website www.networking4all.com
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Certificaat formaten
Een SSL-certificaat is een X.509-certificaat.  X.509 is een standaard die de structuur van het certificaat 
definieert. Het definieert de gegevensvelden die in het SSL-certificaat moeten worden opgenomen. X.509 
gebruikt een formele taal genaamd Abstract Syntax Notation One om de gegevensstructuur van het certificaat 
uit te drukken. Er zijn verschillende soorten bestandextensies omtrent SSL certificaten. Hier vindt u een uitleg 
over de meest gangbare typen.
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*.pem (Privacy enhanced Electronic Mail) & *.cer (Canonical Encoding Rules)
De meeste CA’s leveren hun certificaten in het PEM of CER bestandsformaat. Deze certificaten bevatten de 
volgende gegevens:

Herkenbaar aan           : “—–BEGIN CERTIFICATE—–” en “—–END CERTIFICATE—–“ 
Certificaat               : Ja
Root Certificaten           : Nee
Intermediate Certificaten      : Nee
Public Key               : Ja
Private Key               : Nee
Versleuteling               : Base64 (elke regel is 64 tekens lang)
Webservers               : IIS en APACHE

*.der (Distinguished Encoding Rules)
Bevat het X.509-certificaat in binaire vorm,  het heeft wel dezelfde  inhoud, de verschillende extensies zijn 
alleen voor het gemak van de gebruiker. Sommige systemen vragen om een .der, andere weer om een .pem. 
Deze certificaten worden voornamelijk gebruikt op Java gebaseerde webservers.

Herkenbaar aan   : “—–BEGIN CERTIFICATE—–” en “—–END  CERTIFICATE—–“ 
Certificaat    : Ja
Root Certificaten           :     Nee
Intermediate Certificaten      :     Nee
Public Key               :     Ja
Private Key               :     Nee
Versleuteling               :     Binary

*.pfx of *.p12 (Personal Information Exchange Format)
Deze bestanden bevatten een volledige certificate chain incl. de private en public keys. Meestal worden 
deze bestanden gegenereerd als een backup bestand op een server waardoor deze later weer volledig en in 
één handeling te importeren is. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld een wildcard certificaat op meerdere 
servers wilt installeren. Omdat deze files ook de private key  bevatten moeten ze voorzien worden van een 
wachtwoord.

Certificaat               :      Ja
Root Certificaten           :     Ja
Intermediate Certificaten      :     Ja
Public Key               :     Ja
Private Key               :     Ja
Versleuteling               :     Binary
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*.p7b OF *.p7c (Cryptographic Message Syntax Standard)
Dit soort bestanden zijn ideaal om een volledige certificate chain te importeren en te vertrouwen. Vaak worden 
deze files gebruikt door servers en firewalls. De *.p7b en *.p7c certificaten zijn de tegenhanger van de *.pfx en 
de *.p12 certificaten met als uitzondering dat het *.p7b bestand nooit de private key bevat.

Herkenbaar aan           :      “—–BEGIN PKCS7—–” en “—–END PKCS7—––“ 
Certificaat               :      Ja
Root Certificaten           :     Ja
Intermediate Certificaten      :     Ja
Public Key               :     Ja
Private Key               :     Nee
Versleuteling               :     Base64 (elke regel is 64 tekens lang)

*.csr (Certificate Signing Request) OF *.p10
Een Certificate Signing Request wordt vrijwel altijd gegenereerd in een * .csr bestand. Het *.csr bestand wordt 
bij de CA ingediend en dient als het eerste gedeelte voor het volledige certificaat.

Herkenbaar aan     :   “—– BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST —–” en
      “—– END NEW CERTIFICATE REQUEST —–“ 
Certificaat               :      Nee
Root Certificaten           :     Nee
Intermediate Certificaten      :     Nee
Public Key               :     Ja
Private Key               :     Nee
Versleuteling               :     Base64 (elke regel is 64 tekens lang)

*.key (Private Key)
Het *.key bestand is de backup van de private key en bevat dus ook alleen maar de private key. Op Windows 
systemen kan de private key niet geëxporteerd worden uit een certificaat. Met OpenSSL (opensource-
implementatie van het SSL/TLS protocol) is het echter wel mogelijk om de private key te exporteren. De 
private key wordt aangemaakt in hetzelfde proces als de *.csr wordt aangemaakt.

Herkenbaar aan          :     “—– BEGIN RSA PRIVATE KEY —–” en “—– END RSA PRIVATE KEY —–“ 
Certificaat               : Nee
Root Certificaten           :     Nee
Intermediate Certificaten      :     Nee
Public Key               :     Ja
Private Key               :     Nee
Versleuteling               :     Base64 (elke regel is 64 tekens lang)
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Om een certificaat bestand (.pem / .crt / .cer) om te zetten naar een .pfx 
bestand hebben we aan aantal dingen nodig.
 
 1. De private key die bij het certificaat hoort
 2. Het certificaat zelf
 3. Eventueel een intermediate of root certificaat van de CA
 4. OpenSSL
 
Een certificaat met private key omzetten naar een PFX (PKCS #12)
kan met het onderstaande OpenSSL commando.
 
openssl pkcs12 -export -out certificaat.pfx -inkey privateKey.key -in certificaat.crt -certfile CAcertificaat.crt
 
OpenSSL vraagt om een wachtwoord in te geven om de private key goed te beschermen.
Bewaar dit wachtwoord op een veilige plaats.

Certificaat omzetten naar
PFX formaat (PKCS #12)
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Meerjarig SSL
Sinds 1 september 2020 is de levensduur van SSL certificaten verkort van 2 jaar naar 1 jaar. Omdat er vanuit 
de markt vraag blijft naar een langere looptijd met minder beheer/administratieve lasten met betrekking tot 
SSL, hebben wij daarom Meerjarig SSL geïntroduceerd. U kunt hiermee SSL afnemen tot en met 6 jaar. De 
voordelen van Meerjarig SSL en hoe dit werkt wordt hieronder beschreven.

Voordelen Meerjarig SSL
 Lagere inkoopprijs
 Geen terugkerende administratieve rompslomp; 1x inkoopproces en facturatie
 Minimaal risico op gecompromitteerde certificaten
 Minimaliseert het risico van het gebruik van zwakke keys (voorbeeld SHA1)
 Zorgt voor een jaarlijkse validatie van de identiteit om mogelijke fraude en spoofing te voorkomen
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DV, OV en EV SSL certificaten
SSL certificaten zijn onder te verdelen in 3 verschillende validaties:
 Domein gevalideerd
 Organisatie gevalideerd
 Extended gevalideerd

Domein gevalideerde (DV) certificaten
Te gebruiken voor: Niet-publiekelijke websites

Bij een DV certificaat worden er geen bedrijfsgegevens in het certificaat opgenomen en wordt de aanvragende 
organisatie niet gecontroleerd op haar bestaan. Domein gevalideerde certificaten worden doorgaans binnen 
15 minuten uitgegeven nadat men via EMAIL, FILE of DNS validatie heeft bewezen toegang te hebben tot het 
domein.

Organisatie gevalideerde (OV) certificaten
Te gebruiken voor: publiekelijke websites zonder commerciele doelstelling of overheidstaak

Bij een OV certificaat worden de bedrijfsgegevens wel in het certificaat opgenomen en wordt de aanvragende 
organisatie gecontroleerd op haar bestaan. Daarbij wordt tevens  gecontroleerd of de contactpersoon 
werkzaam en op de hoogte is van de SSL aanvraag.
OV certificaten geven vanwege deze uitgebreide validatie meer vertrouwen over met wie u communiceert op 
het moment dat u uw gegevens achterlaat op een bepaalde website.
Organisatie gevalideerde certificaten worden doorgaans binnen 2 dagen vrijgegeven.

Extended gevalideerde (EV) certificaten
Te gebruiken voor: Commerciële websites, webwinkels, banken en overheden.

Een Extended gevalideerd certificaat behoort tot het meest uitgebreide validatie traject.
Deze is vergelijkbaar met het OV validatietraject echter worden de bedrijfsgegevens in meerdere bronnen met 
elkaar vergeleken en wordt er een EV contract (digitaal) getekend.
De organisatiegegevens van een EV certificaat zijn met 1 klik opvraagbaar in de browser (browser afhankelijk). 
Extended gevalideerde certificaten worden doorgaans binnen 6 dagen vrijgegeven.
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Type SSL certificaten
Binnen elke validatie zijn er verschillende type SSL certificaten mogelijk.

Single (1 domein)
Er kan 1 URL op basis van 1 domein  worden opgenomen in het certificaat. 
Bijvoorbeeld: www.networking4all.com

SAN (Sub- Multi-Domein)
Er kunnen meerdere URL’s  worden opgenomen in het certificaat. Afhankelijk van het merk kunnen dit enkel 
sub-domeinen of een mix van sub en verschillende domeinen zijn.
Bijvoorbeeld: www.networking4all.com | api.networking4all.com | www.certificat.fr

Wildcard
Met een wildcard certificaat kunt u ongelimiteerd sub-domeinen beveiligen op 1 domein.
Bijvoorbeeld: *.networking4all.com

Wildcard SAN
Met een wildcard SAN certificaat kunt u meerdere wildcard, sub en verschillende domeinen toevoegen in één 
certificaat. Bijvoorbeeld: *.networking4all.com | *.certificat.fr | www.ssl.nu
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SSL validatiemethoden
Alvorens uitgifte van het SSL certificaat vind er een validatie traject plaats. 
Elk type certificaat; DV, OV of EV heeft een eigen validatie traject.

Domein controle (DV,OV,EV)
Bewijzen dat men controle heeft over het domein. Dit 
kan op de volgende manieren: 

Optie 1  - Approver e-mail
Een approver e-mail kan alleen naar de standaard 
domein e-mailadressen verstuurd worden zoals admin, 
administrator, webmaster, hostmaster, postmaster@
domeinnaam.extensie of naar het e-mailadres welke 
geregistreerd staat in de Whois. Het whois mailadres 
kan enkel gebruikt als de CA de whois kan uitlezen.

Organisatie gevalideerd
  - Domein controle
  - Organisatie controle in het handelsregister
  - Telefonische validatie met de aanvrager
  - CAA Check
  - Uitgifte ( 2 dagen )

Domein gevalideerd
 - Domein Controle
 - CAA Check
 - Uitgifte ( 15 min )

Extended Validation
  - Domein controle
  - Organisatie controle in het handelsregister
  - Telefonische validatie met de aanvrager
  - EV contract
  - CAA Check
  - Uitgifte ( 6 dagen ) 

 

DV

OV

EV

E-mail adres 1 admin
E-mail adres 2 administrator
E-mail adres 3 webmaster
E-mail adres 4 hostmaster
E-mail adres 5 postmaster
Whois E-mail adres 1 (indien uitleesbaar)
Whois E-mail adres 2 (indien uitleesbaar)
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Optie 2 - DNS approver
Als u geen e-mailadres beschikbaar heeft of het gewoon makkelijker vindt om via een TXT record in de DNS te 
valideren, dan kan dit ook. De random value code kunt u bij ons aanvragen en gereedmelden.

Optie 3 - File approver
Bij file approver plaatst u een TXT file op een vastgestelde locatie met in de TXT file de code welke u bij ons 
kan aanvragen en gereedmelden.  

Organisatie controle in het handelsregister (OV,EV)
Wij controleren het bestaan van de organisatie (naam volgens data in de CSR) in een van de geldige bronnen 
zoals de KvK. Voor overige geldige bronnen kunt u contact met ons opnemen.

Telefonische validatie met de aanvrager (OV,EV)
De certificaat autoriteit neemt aan de hand van een gevonden telefoonnummer, uit algemene bron, zoals de 
KvK, contact op met de aangegeven contactpersoon. Voor de overige geldige bronnen kunt u contact met ons 
opnemen.

EV contract (digitaal) tekenen (EV)
Tot slot dient men tijdens het EV validatietraject een EV contract te  tekenen m.b.t. de overeenkomst met 
de certificaatautoriteit en bevestiging van de gegevens van de organisatie en de aanvragende medewerker 
binnen dezelfde organisatie.
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CAA Check
Alvorens de Certificaat Autoriteit een certificaat mag uitgeven dient er een CAA check te worden uitgevoerd.

Het CAA record is een DNS record dat organisaties  extra controle geeft over de SSL certificaten die worden 
uitgegeven voor haar domeinen. Met een CAA record geeft men aan welke CA certificaten mag uitgeven voor 
jouw domeinen. Per september 2017 is het voor Certificaat autoriteiten verplicht het CAA-record van een 
domeinnaam te controleren, als onderdeel van de uitgifte van een certificaat. Het is voor organisaties niet 
verplicht het record te gebruiken.

Indien er op het domein een CAA record is toegevoegd van een andere CA, dan moet er een extra CAA record 
worden toegevoegd van de CA achter het aangevraagde certificaat of men verwijderd alle CAA records op het 
domein. 

Bij Networking4all OV en GlobalSign is het CAA record:
CAA 0 issue ‘’globalsign.com’’

Bij Digicert, Geotrust, en Thawte is het CAA record:
CAA 0 issue ‘’digicert.com’’

Bij Wildcard certificaten dienen er 2 CAA records online te staan:
CAA 0 issuewild ‘’globalsign.com’’
CAA 0 issue ‘’globalsign.com’’
CAA 0 issuewild ‘’digicert.com’’
CAA 0 issue ‘’digicert.com’’

Uitgifte
Het certificaat validatietraject wordt door een 2e validatiemedewerker nagekeken op fouten waarna het 
certificaat wordt vrijgegeven. Het certificaat wordt via email in een zip bestand verzonden naar het mailadres 
van de contactpersoon welke heeft ingelogd en de order daadwerkelijk heeft geplaatst.
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SSL Profiel validatie
Bij Networking4all, Digicert, Thawte en Geotrust OV en EV orders kan het domein en organisatie profiel voor 1 
jaar worden hergebruikt, mits nieuwe (of verleng) orders voldoen aan het profiel.

Voorbeeld:

Organisatieprofiel:
Networking4all BV
Weg der Verenigde Naties 1
3527KT Utrecht

Domeinprofiel:
networking4all.com

Als u binnen 1 jaar het certificaat verlengd of een nieuwe order plaatst met dezelfde details (inclusief dezelfde 
contactpersoon) wordt het certificaat vrijwel direct uitgegeven vanwege hergebruik van de opgeslagen 
profielen. 

Globalsign biedt Ready SSL voor OV en EV certificaten, een soortgelijke oplossing, echter waar  Networking4all, 
Digicert, Thawte en Geotrust standaard de profiel validatie hanteren is dit bij Globalsign niet het geval. Dit is 
een op maat service welke apart dient te worden aangevraagd.
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Networking4all Whitelabel SSL

Wat zijn de grootste voordelen 
van uw eigen merk?

U kunt onze certificaten ook voorzien van uw eigen bedrijfsnaam omdat het intermediate waaronder deze 
certificaten uitgegeven worden, gewhitelabeld is. Het Root-certificaat is van Digicert.

 Vertrouwde service van Networking4all
 Prijzen op maat a.d.h.v. uw huidige portfolio
 Betaal op rekening
 Rest API inclusief migratie support
 Zeer uitgebreide beheerportal
 Zet uw huidige certificaten gratis over en stel de herinnering in, controle vanuit 1 portal
 SSL Merken: Networking4all, Digicert, Geotrust, Thawte, RapidSSL, Globalsign en Alpha
 Gratis non-www naam bijgeleverd
 Whitelabel SSL, u kunt deze certificaten onder eigen naam verkopen
 Voorrang op support en validatie
 Eigen validatieafdeling voor begeleiding bij uw SSL aanvragen
 Zeer snelle uitgifte door Profiel validatie
 SSL Health & Management Rapportage (Status SSL en Server configuratie)
 Mogelijkheid tot resellen van andere security diensten

 Het intermediate waaronder deze certificaten uitgegeven worden is gewhitelabeld.
 Het Root-certificaat is van Digicert.
 Een klant kan uw eigen merk niet vergelijken met bekende merken zoals Rapidssl, Thawte of Globalsign. 
 Geen enkele andere concurrent verkoopt uw eigen merk.
 U kunt uw eigen prijs bepalen.
 U bindt uw klanten meer aan uw bedrijf, ze raken vertrouwd met uw merk SSL.
 70% van de certificaten die wij verkopen zijn Networking4all branded. Klanten kiezen ons merk op 
 basis van het vertrouwde gevoel dat zij reeds hebben bij onze bestaande dienstverlening. Uw eigen 
 klanten vertrouwen u het meest, dat is waarom ze uw eigen merk kiezen. U kunt ook extra functies 
 toevoegen binnen uw eigen merk, zoals support en installatie opties.
 U kunt meer marge maken met uw eigen merk dan met een concurrent SSL, wij kunnen u een zeer 
 goede prijsstelling leveren. We leveren succesvol aan verschillende andere grote SSL leveranciers in 
 Europa. Deze waren veelal verbaasd over de (prijs) mogelijkheden.
 U kunt deze oplossing ook weer doorverkopen aan uw resellers.
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Type Whitelabel SSL certificaten
Binnen elke validatie heeft u de beschikking over verschillende type SSL certificaten.

Domein gevalideerde SSL certificaten
 Whitelabel Basic SSL DV
 Whitelabel Basic SSL DV Plus (inclusief 1 gratis vulnerability scan voor 1 domein/ip)
 Whitelabel Basic SSL DV SAN
 Whitelabel Basic SSL DV Wildcard
 Whitelabel Basic SSL DV Wildcard SAN

Organisatie gevalideerde SSL certificaten
 Whitelabel Business SSL OV
 Whitelabel Business SSL OV SAN
 Whitelabel Business SSL OV Wildcard (SAN)

Extended gevalideerde SSL certificaten
 Whitelabel Business SSL EV
 Whitelabel Business SSL EV SAN
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Onze SSL merken
Networking4all heeft al meer dan 15 jaar een zeer nauwe samenwerking met de volgende SSL merken:

DigiCert
DigiCert is een Amerikaans security bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in SSL certificaten. In 2017 werd 
DigiCert eigenaar van de Symantec Group, waardoor de SSL-merken Digicert, Thawte en GeoTrust nu onder 
de DigiCert-vlag vallen. Networking4all heeft in de afgelopen jaren veel samengewerkt met DigiCert om 
hun merk binnen de Benelux aan de man te brengen. Onze samenwerking heeft ons daarom de status van 
Platinum Elite Partner opgeleverd.

Digicert Basic SSL Certificaten
 Organisatiegegevens in het certificaat
 Validatie van de organisatie en aanvrager,  uitgifte 1-2 dagen
 Helpt u beter scoren in Google
 Gratis non-www naam bijgeleverd
 SSL Garantie $1.000.000

Digicert Business Secure Site SSL Certificaten
De Digicert Secure Site lijn heeft de volgende extra voordelen t.o.v. de basic lijn:
 Secure Site gebruikers hebben voorrang op support en validatie
 Secure Site gebruikers kunnen gebruik maken van de Norton Seal voor op hun website.
 Een van meest herkende logo’s online op het gebied van security/vertrouwen.
 Secure Site heeft een verhoogde SSL  garantie van $1.750.000
 Secure Site certificaten gebruikers hebben toegang tot een malware check met 70+ anti-virus scanners 
 en URL/domein blacklist services voor snelle malware controle.

Digicert Secure Site Pro SSL Certificaten
De Digicert Secure Site Pro lijn heeft de volgende extra voordelen t.o.v. de business lijn:
 Secure Site Pro heeft een verhoogde SSL  garantie van $2.000.000
 Cloud-based monitoring CT Logs
 Post-Quantum Crypto-Ready
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Thawte
Thawte werd in Zuid-Afrika opgericht. In 2010 is
Thawte gekocht door Symantec van Verisign en
maakt heden deel uit van de Digicert CA. 

Domein gevalideerde SSL certificaten
Thawte SSL123
Thawte SSL123 SAN
Thawte SSL123 Wildcard

Organisatie gevalideerde SSL certificaten
Thawte SSL Web Server
Thawte SSL Web Server SAN
Thawte SSL Web Server Wildcard

Extended gevalideerde SSL certificaten
Thawte SSL Web Server EV
Thawte SSL Web Server EV SAN
Thawte SSL Web Server EV Wildcard

Geotrust
Geotrust is een digitale certificaat aanbieder
opgericht in 2001. GeoTrust werd in 2010 gekocht
door Symantec van Verisign maakt heden
deel uit van de Digicert CA. 

Domein gevalideerde SSL certificaten
Geotrust Quickssl Premium
Geotrust Quickssl Premium SAN
Geotrust Quickssl Premium Wildcard

Organisatie gevalideerde SSL certificaten
Geotrust TruebusinessID
Geotrust TruebusinessID Multi-domain
Geotrust TruebusinessID Wildcard

Extended gevalideerde SSL certificaten
Geotrust TruebusinessID with EV
Geotrust TruebusinessID Multi-domain with EV

20



GlobalSign
GlobalSign werd in 1996 opgericht in België, waarna het 
werd overgenomen door het Japanse moederbedrijf 
GMO Cloud. Dankzij deze intercontinentale roots is 
GlobalSign marktleider op het gebied van SSL in Europa 
en Japan. Networking4all en GlobalSign werken al vele 
jaren samen in de SSL-markt en het is mede dankzij 
deze goede samenwerking dat Networking4all de 
status van Preferred Partner van GlobalSign heeft.

Domein gevalideerde SSL certificaten
Globalsign DomainSSL
Globalsign DomainSSL SAN
Globalsign DomainSSL Wildcard

Organisatie gevalideerde SSL certificaten
Globalsign OrganizationSSL
Globalsign OrganizationSSL SAN
Globalsign OrganizationSSL Wildcard

Extended gevalideerde SSL certificaten
Globalsign ExtendedSSL
Globalsign ExtendedSSL SAN
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European Qualified Certificaten
Networking4ALL heeft 20 jaar ervaring op het gebied van SSL certificeringen en SSL Portfolio beheer. Ook 
voor uw eIDAS en PSD2 compliance certificaten kunt u bij ons terecht. Onze qualified website authenticatie 
certificaten voldoen aan de eisen van de eIDAS-verordening.

Wat is eIDAS?
De afkorting eIDAS staat voor ‘electronic IDentities And Trust Services’. De Europese Unie wil met eIDAS 
regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Digitaal toegang tot 
de dienstverlening van overheidsdiensten in de gehele EU.

Networking4all Qualified (eIDAS) Website Authenticatie Certificaat

 eIDAS Compliance
 Uitgegeven door een  EU Trust List Service Provider
 Data blijft binnen de EU (GDPR)
 Beveiligde berichtenuitwisseling met organisatie via website
 Organisatiegegevens in het certificaat
 Uitgebreide validatie van de organisatie en aanvrager,  uitgifte 2-3 dagen

Klanten die baat zouden hebben bij de aanschaf van QWAC’s:

 - Payment Service Providers (PSP) - Valideren van de identiteit van klanten en andere bedrijven,   
    voldoen aan PSD2 en open bancaire regelgeving
 - Bancaire instellingen - Bewijzen van identiteit aan PSP’s,
    voldoen aan PSD2 en open bancaire regelgeving
 - Iedereen die zich moet houden aan de eIDAS-regelgeving 

Een Qualified (gekwalificeerd) website-authenticatiecertificaat (QWAC) is een type gekwalificeerd SSL/TLS 
digitaal certificaat welke valt onder de trustdiensten zoals gedefinieerd in de eIDAS-verordening. 

In de eIDAS-verordening worden vertrouwensdiensten gedefinieerd als elektronische diensten die normaal
gesproken worden verleend door aanbieders van vertrouwensdiensten (TSP’s) zoals GlobalSign en 
deze elektrische diensten omvatten elektronische handtekeningen, elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische geregistreerde leveringsdiensten en website-authenticatie. 

Voor website-authenticatie worden QWAC’s uitgegeven onder strikte verificatieregels om de hoogst
mogelijke identiteitsgarantie te garanderen in overeenstemming met de eIDAS-regelgeving.
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Wat is PSD2?
PSD2 introduceert met name verbeterde privacy- en online beveiligingsmaatregelen die door alle banken en 
aanbieders van betalingsdiensten moeten worden geïmplementeerd.
De PSD2 Regulation Technical Standards (RTS) beschrijven twee opties voor Payment Service Providers om 
aan de vereisten te voldoen:

1. Qualified eSeal certificaat:  Deze certificaten “verzegelen” app-gegevens, gevoelige documenten en
  andere communicaties om zeker te zijn dat ze tegen fraude bestand zijn en afkomstig zijn van een 
 betrouwbare bron.

2. Qualified Website Authentication certificaten: Deze certificaten valideren uw identiteit en rol als een 
 betalingsserviceprovider voor uw klanten en andere bedrijven, terwijl ze vertrouwelijke gegevens 
 coderen en verifiëren.
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PKIoverheid
PKIoverheid Certificaten zijn ontworpen voor betrouwbare elektronische communicatie binnen en 
met de Nederlandse overheid. PKIoverheid biedt een hoge standaard voor beveiligde elektronische 
overheidsdiensten waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale Certificaten. Wij leveren PKIoverheid 
certificaten van Digicert+QuoVadis.

Digicert+QuoVadis PKIoverheid Certificaten

 Uitgegeven door geaccrediteerd leverancier Digicert+QuoVadis
 Data blijft binnen de EU (GDPR)
 Beveiligde berichtenuitwisseling met organisatie via website
 Organisatiegegevens in het certificaat
 Uitgebreide validatie van de organisatie en aanvrager
 Face-2-Face validatie
 Certificaten voor eindgebruikers op verplichte token (signing)
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Email & ID Signing
Client certificaten, ook wel Persoonlijke ID certificaten genoemd worden gebruikt om de identiteit van een 
individu te verifiëren. Met een Personal ID certificaat kunt u:

 Toegang verkrijgen tot specifieke applicaties, websites, interfaces maar ook tot devices zoals laptops 
 en mobiele telefoons.  Ook wel client authenticatie genoemd.

 E-mail digitaal ondertekenen: bevestigt het auteurschap en voorkomt niet-toegestane wijzigingen, 
 verzekert de ontvanger dat de e-mail van u afkomstig is en niet van een bedrieger, en voorkomt dat de 
 inhoud van de e-mail in de tussentijd wordt gewijzigd.

 E-mail digitaal versleutelen: beschermt de privacy van het bericht en voorkomt dat gevoelige gegevens 
 in de verkeerde handen terechtkomen. Met S/MIME-encryptie heeft alleen de ontvanger toegang tot 
 de inhoud van de e-mail.

 Office bestanden ondertekenen
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Document Signing
Met Document Signing certificaten kunnen individuen, teams/afdelingen en organisaties een elektronische, 
digitale handtekening toevoegen aan een document in verschillende bestandsindelingen om eigendom te 
bewijzen. De digitale handtekening is een gecodeerde hash van uw bericht die alleen kan worden gedecodeerd 
door iemand met een kopie van uw openbare sleutel. De ontvanger kan de afzender eenvoudig controleren 
door inzage in het certificaat. PDF  is veruit het meest gebruikte platform, waarbij de ontvanger enkel Adobe 
Reader nodig heeft.

Kenmerken Document Signing
 Zekerheid over de identiteit van de afzender van het document
 Zekerheid over ongewijzigde inhoud van het document
 De digitale handtekening is juridisch geldig.
 Door timestamping blijft de geplaatste handtekening op lange termijn controleerbaar en geldig.

Timestamping
Een timestamp zorgt ervoor dat de gezette handtekeningen niet verlopen nadat het Document Signing 
certificaat is verlopen. Door timestamping blijft de geplaatste handtekening op lange termijn controleerbaar 
en geldig.

Ondersteunde platformen:

 Adobe
 Microsoft Office
 Apache OpenOffice
 LibreOffice
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Code Signing
Bij Code Signing wordt een digitale handtekening aan software/applicaties toegevoegd. Deze worden gebruikt 
door software developers om apps, drivers en software programma’s digitaal te ondertekenen. Het is voor de 
eindgebruiker duidelijk te zien dat de software/applicatie van een erkende software leverancier komt en sinds 
de publicatie niet meer aangepast werd door een derde partij. In de handtekening wordt de bedrijfsnaam en 
een timestamp opgenomen.
Hiernaast zorgen Code Signing certificaten ervoor dat gebruikers geen waarschuwingsmeldingen krijgen bij 
de installatie en/of bij het opstarten. 

Timestamp
Een timestamp zorgt ervoor dat de gezette handtekeningen niet verlopen nadat het Code Signing certificaat 
is verlopen. Door timestamping blijft de geplaatste handtekening op lange termijn controleerbaar en geldig.

Waarom code ondertekenen?
Bescherm uw code integriteit en uw reputatie.
Digitale handtekeningen bevatten een bewijs van de integriteit van de inhoud, zodat uw code niet met 
niet-goedgekeurde wijzigingen kan worden gewijzigd en gedistribueerd. Als de hash die gebruikt is om de 
applicatie te ondertekenen overeenkomt met de hash op een gedownloade applicatie, is de code-integriteit 
intact. Als de gebruikte hash niet overeenkomt, krijgen gebruikers een beveiligingswaarschuwing of kan de 
code niet worden gedownload.

Zorg voor een veilige, beveiligde ervaring voor klanten.
Het ondertekenen van uw code zorgt ervoor dat er niet mee geknoeid is en dat deze van u afkomstig is. Het 
ondertekenen met een Code Signing Certificate laat zien dat u wordt vertrouwd door een third trusted party, 
in dit geval de certificaat autoriteit, op het gebied van code signing security en draagt bij aan een veilige, 
beveiligde ervaring voor u en uw klanten.
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Over Networking4all
Opgericht in 2000, houden we ons al sinds 2002 bezig een zelf ontwikkeld online platform voor het beheren 
van SSL certificaten.  We zijn Preferred partner van GlobalSign en Platinum Elite Partner van Digicert. Dit houdt 
in dat we directe lijnen hebben en snel kunnen schakelen. We richten ons met deze diensten op Nederland, 
België en Frankrijk maar zijn leverancier voor veel grote internationale bedrijven wereldwijd. Sinds 2012 
hebben we onder de Digicert Root een eigen Intermediate zodat we zoveel mogelijk zaken onder eigen 
controle hebben. In 2019 hebben we ons gehele beheersplatform vernieuwd en mogen we vrijwel alle grote 
banken, verzekeraars, webwinkels, gemeenten en security bedrijven in Nederland tot onze klanten noemen. 
Ons development team is dagelijks bezig met het verbeteren en het bouwen van nieuwe functies om uw SSL 
certificaten beheer zo makkelijk mogelijk te maken.
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Voordelen Networking4all
/ SSL management Portal
Ons doel; ontzorgen en kosten besparen. We bieden diverse merken en oplossingen, vanuit één uitgebreide 
portal. Daarbij hebben wij dedicated account managers en security specialisten voor u klaar zijn voor een 
helder en duidelijk advies. Met ons zelf ontwikkelde en tevens Award winning portal kunt u tijd besparen, 
risico’s beperken en direct te reageren op eventuele kwetsbaarheden.

ISO 9001 en ISO 27001 Gecertificeerd
De ISO 9001 certificering is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Deze omvat 
procedures waarbij we continu bezig zijn om de klanttevredenheid te verhogen. Met de ISO 27001 certificering 
tonen we aan hoe belangrijk we informatiebeveiliging vinden. Deze processen worden voortdurend 
gemonitord, vastgelegd, bewaakt en verbetert. Jaarlijks worden deze ISO certificeringen beoordeeld en 
uitgegeven door KIWA, een internationaal erkend auditing instituut.

Award winning portal
Ons vernieuwde beheer paneel voor SSL Certificaten heeft bij de lancering in 2019 de Internationale 
innovatie Award gewonnen van Digicert. In het paneel beheer je SSL certificaten zoals aanvragen, heruitgiftes, 
monitoring, reminders, contactpersonen, locaties, 2FA etc. Maar ook een goed overzicht van uw bestellingen, 
offertes, pdfj’es, facturen etc 

Kwaliteitsgarantie
We streven altijd naar een ideale oplossing voor onze klanten. Mocht u een verkeerd SSL certificaat gekozen 
hebben of een verkeerde naam domeinnaam hebben ingevoerd, geen probleem. U krijgt bij ons altijd binnen 
30 dagen na aankoop uw geld weer terug.

Digicert Elite Platinum Partners en Preferred Partner van GlobalSign
We zijn voor Digicert één van de enkele Elite Platinum Partners en Preferred Partner van GlobalSign. Hierdoor 
hebben we korte lijnen omtrent validatie en uitgiftes, ontwikkelen we in samenwerking met grote CA’s als 
Digicert en Globalsign nieuwe producten en kunnen we tegen zeer gunstige tarieven leveren.
 
20 jaar ervaring in de SSL markt
Networking4all heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de SSL markt. Hierdoor is er in ons bedrijf veel kennis op 
dit gebied en zijn de connecties met de grote CA’s zeer goed.

Betalingsvoorwaarden en methoden
Wij hebben een ruim assortiment aan betalingsmethoden. Zo is het onder andere mogelijk op rekening te 
betalen of via ideal, paypal, creditcard of automatische incasso of kunt u bestellen vanuit een deposits. Ook 
is het mogelijk om eerst enkel een offerte aan te vragen. Werkt u met 14, 30 of een 60 dagen betalingstermijn. 
U kunt uw wensen afstemmen met onze administratie afdeling.
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Monitoring
Monitoring van je SSL Certificaten op kwetsbaarheden en scores. Via een management rapportage wordt 
uw SSL portfolio  wekelijks of maandelijk gecontroleerd en wordt u door middel van een rapportage op de 
hoogte gesteld.
 
SSL reminders
Via ons control panel sturen we je reminders op ruim voor het verlopen van je ssl certificaten zodat ze nooit 
zomaar komen te vervallen, deze zijn ook per certificaat op maat af te stellen (aantal keer, dagen, ontvangers) 
Herinneringen voor dit product worden 30, 20, 10 en 1 dag(en) voor de verloopdatum verstuurd naar het e-mail 
adres van de persoon die de bestelling geplaatst heeft. U kunt zelf herinneringen of personen toevoegen aan 
een SSL certificaat.
 
Notities
Bij ieder SSL Certificaat zijn notities te plaatsen. Dit maakt het beheer van je SSL certificaten makkelijker.
Deze optie wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld het achterlaten van notities voor collega’s, het noteren van 
projectnummers, PO’s servers, migraties etc. Externe SSL Certificaten Wil je een totaaloverzicht van al je SSL 
Certificaten, ook van diegene die je (nog) niet bij ons besteld hebt? Dat kan eenvoudig met deze functie. Geef 
een website op of importeer via je ssl certificaat in het SSL overzicht en deze draaien dan direct mee in de 
controles zoals bijvoorbeeld reminders wanneer je ssl certificaat verloopt.
 
Locaties en accounts
Maak voor al uw consultants of medewerkers die aanvragen mogen doen accounts aan zodat u precies weet 
wie welke certificaat aangevraagd heeft. Heeft u meerdere bedrijven of meerdere locaties, dan kan dit ook 
met één account opgelost en beheerd worden.

Ondersteuning
Ons dedicated SSL team helpt u bij vraagstukken, technische problemen of uitgiften/validaties. Heeft u een 
situatie waarbij u hulp nodig heeft om een keuze te maken welk product het beste geschikt is, u kunt altijd 
vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies, ons team helpt u graag.
 
Validatieteam
Wij beschikken ook over een eigen validatieteam zodat uw orders direct bij aanvraag door ons gevalideerd zijn, 
mocht er iets niets kloppen dan nemen wij contact met u op, dit scheelt u kostbare tijd. Eenmalig valideren 
Voor iedere SSL certificaat waar bedrijfsinformatie in geplaatst wordt,wordt een controle uitgevoerd. Heeft 
u meerdere SSL certificaten voor een domeinnaam dan kan dit aardig wat tijd in beslag geven. Wij maken 
voor deze domeinnamen een profiel aan zodat u éénmalig gevalideerd wordt en daarna een jaar lang SSL 
Certificaten kan aanvragen. OV en EV certificaten worden daarna vliegensvlug uitgegeven.
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Tools
Is uw SSL certificaat goed geïnstalleerd? Soms lijkt dit wel het geval maar ontbreekt er een intermediate. 
Uw computer herkent deze echter wel en u ziet de fout niet. Check daarom na de installatie altijd uw SSL 
installatie met onze eigen SSL checker.
 
Logging (auditing)
Ieder SSL Handeling wordt opgeslagen in de geschiedenis van een SSL Certificaat. Zo kunt u niet enkel goed 
de status van een aanvraag volgen maar kunt u ook alle acties van u of uw medewerkers inzien zodat u weet 
wie een aanvraag ingediend heeft en wie er acties op heeft uitgevoerd.

Kortingen & Accountmanager
Heeft u meer dan 10 SSL Certificaten onder beheer, dan krijgt u een accountmanager toegewezen. Met hem 
of haar kunt u zien in welke kortingsstaffel u kunt komen te staan zodat uw naast de voordelen van SSL 
certificaat beheer bij Networking4all ook een inkoopvoordeel heeft.
 
API
We beschikken over een Application Programming Interface zodat u functies kunt automatiseren. Bent u een 
hostingprovider die automatisch SSL certificaten wil aanvragen en valideren. Bent u een uitgever van CMS 
software of andere platformen welke een SSL verbinding nodig heeft, neemt u dan contact met ons op om 
de mogelijkheden te bespreken.

Trainingsprogramma
Wilt u uw team beter informeren over het aanvragen van SSL certificaten of over het beheer en validatieproces. 
Wij hebben voor onze groter klanten een apart trainingsprogramma en het is mogelijk om op verzoek op uw 
kantoor een training te geven.
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SOAP API / REST-API

Uitgebreide beheerportal

Networking4all biedt zijn partners een Simple Object Access Protocol (SOAP) API (Application Programming 
Interface) en REST API aan voor het real-time beheren van relaties en producten, en het bestellen van SSL 
certificaten. API clients kunnen onder andere de volgende opdrachten uitvoeren: nieuwe relaties aanmaken, 
relaties bewerken, informatie opvragen over relaties, en SSL certificaten bestellen of vervangen. Met deze API 
kunt u alle diensten van Networking4all te integreren in uw eigen omgeving/website.

Direct inzicht in uw SSL Portfolio met betrekking tot:
 Actieve certificaten
 Lopende SSL aanvragen met duidelijk visueel inzicht in de status hiervan
 Bijna verlopen certificaten en recent verlopen certificaten
 Instellen van reminders, zowel centraal als per certificaat
 Facturen & offerte
 Externe certificaten via URL of .cer inladen en de reminder activeren
 Status SSL en Server configuratie

SSL Health & Management Rapportage
Wilt u ook graag de status inzien van alle uitgegeven en geïnstalleerde SSL certificaten? Vaak geïnstalleerd 
door andere in de organisatie of door consultants op locatie bij de klant. Via ons kunt u automatisch per 
SSL Certificaat de scores inzien, van A tot F. Uiteraard wil u in de groene A zone blijven. Een SSL certificaat 
kan echter van een A naar een B gaan indien er nieuwe kwetsbaarheden ontdekt zijn. Dan kan in het SSL 
certificaat zitten, dan moet deze vervangen worden, maar meestal zit dit in de serverconfiguratie.
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Zelf iedere keer alles controleren kost veel tijd en is niet altijd accuraat en een momentopname. Daarom heeft 
u de mogelijkheid om via de Management rapportage een actueel overzicht van uw SSL Health status in te 
zien en wordt u geïnformeerd als er onverwachte veranderingen zijn. Zo bent u altijd in control.

SSL Health
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Klantenkring

Onze ontwikkelingspartners

Sinds het bestaan van Networking4all hebben wij een klantenkring van meer dan 3.500 klanten in uiteenlopende 
branches mogen opbouwen met ieders eigen unieke problemen en behoeftes. Wij voorzien onze klanten in 
complete PKI-oplossingen, endpoint protection, awareness trainingen, vulnerability management, managed 
security, SOC en pentesting. De kennis en ervaring die wij bij klanten hebben opgedaan, zetten wij ook graag 
voor anderen in.

Wij leveren producten en diensten aan grote en kleine klanten uit de detailhandel, zakelijke dienstverlening, 
ICT, gezondheidszorg, onderwijs en overheid. Wij zetten ons in voor een veiliger internet en het verbeteren van 
uw security.

Samenwerking is belangrijk binnen iedere branche. Hiermee kunnen we kennis makkelijk delen en sneller en 
efficiënter innoveren binnen de IT security markt.
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SSL Portfolio

Networking4ALL SSL Certificaten

 Vertrouwde service van  Networking4all
 Uitgegeven op de gedegen Digicert Root
 Gratis non-www naam bijgeleverd
 SSL Garantie
	 Whitelabel	Intermediate,	u	kunt	deze	certificaten	onder	eigen	naam	verkopen.
 Voorrang op support en validatie
 Prijzen op maat
 Betaal achteraf
	 Profiel	Validatie
 SSL Health & Management Rapportage

De prijzen op de website zijn leidend.
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Managed Security Monitoring

Scanning, Detection & Response

Basic security monitoring 

Bij Basic security monitoring implementeren, 
monitoren, analyseren, rapporteren en adviseren wij 
op basis van de meldingen die voortkomen vanuit 
de monitoring tool (Dashboard) van de EDR en EPP 
oplossingen van de leverancier zelf zoals F-secure, 
Kaspersky, SentinelOne, Checkpoint e.d.. Hiernaast 
is het mogelijk om 1 extra detectiemiddel toe te 
voegen aan het Basic security monitoring pakket. 
Wij geven gericht advies op basis van uw wensen en 
eisen voorafgaand in een scopegesprek. De EDR en 
EPP plus een Network Analyzer of de Honeypot zijn 
een goede start om te beginnen met Monitoring. 
Deze dekken zo’n 80% voor u. Wij bewaken uw 
infrastructuur 24/7 met meerdere professionals die 
voor u klaar staan om uw vragen te beantwoorden. 
Wilt u meer zekerheid richting 100%? Kijkt u dan 
naar onze Advanced Security Monitoring.

Rapid Detection & Response

Met Rapid Detection & Response (RDR) biedt 
Networking4all bescherming tegen geavanceerde 
bedreigingen. Een combinatie van machine learning 
en menselijke expertise. Waar Endpoint Protection 
Cloud bekende bedreigingen identificeert en 
blokkeert is Rapid Detection & Response (RDR)
ontworpen om abnormale activiteit op eindpunten 
te detecteren door sensoren te installeren. Deze 
verzamelen gedragsgegevens om onbekende 
malware-kwetsbaarheden te detecteren. Deze 
gegevens worden continu gemonitord.

Advanced security monitoring 

Bij Advanced Security monitoring implementeren, 
monitoren, analyseren, rapporteren en adviseren 
wij op basis van de meldingen die voortkomen 
vanuit van de EDR, EPP, Honeypot en Network 
Analyzer aangesloten op onze SIEM. Advanced biedt 
daarnaast standaard meer detectiemiddelen dan 
Basic waardoor we uw gehele netwerk nagenoeg 
100% inzichtelijk hebben. Hiernaast is het mogelijk 
om al uw (bestaande) extra detectiemiddelen toe te 
voegen aan het Advanced monitoring pakket, mits 
deze verbinding kunnen maken met SIEM. Tot slot 
kunnen er op maat use cases aangemaakt worden 
op basis van bijvoorbeeld incidenthistorie. Met onze 
advanced security monitoren wij uw Endpoints 
(Clients en Servers) en bieden wij ook detectie op 
netwerkverkeer aan middels de Network Analyzer. 
Daarbij blijven wij buiten uw bestaande productie 
en/of test netwerk en is de detectie van de Netwerk 
Analyzer uitgesloten.  Een andere niet onbelangrijk 
detectiemiddel is de Honeypot. Deze brengt ons op 
de hoogte zodra er een actie op uw netwerk heeft 
plaatsgevonden, waarvan wij 100% zeker zijn dat dit 
niet heeft mogen gebeuren.

Endpoint Protection 

Networking4all biedt een cloud-gebaseerd 
beheerportaal voor het beschermen van al 
uw apparaten (endpoints). De EPP oplossing 
identificeert en blokkeert bekende bedreigingen, 
bijvoorbeeld door het eindpunt op malware te 
scannen. Een centrale locatie voor het installeren, 
beheren en bewaken van de beveiliging van alle 
endpoints. De oplossing beschermt computers 
(Mac / Windows), mobiele apparaten (iOS / Android) 
en diverse server platforms.
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Security Awareness

Honeypot

Een Honeypot kan het best worden omschreven als 
lokaas om hackers te betrappen. In een Honeypot 
worden geëmuleerde netwerkprotocollen, 
kwetsbaarheden en nep gegevens opzettelijk zeer 
verleidelijk en toegankelijk gemaakt. Het doel is om 
een   hacker te misleiden en aan te trekken tot de 
geëmuleerde desinformatie.

Network Analyzer 

De Analyzer heeft een lokale sensor die metadata 
van het netwerk naar de cloudservers stuurt. 
Uiteraard per klant versleuteld en afgeschermd. 
Hier vindt de realtime analyse plaats op basis van 
alle bekende wereldwijde bedreigingen. U krijgt 
direct een alarmmelding bij een (potentiële) digitale 
inbraak.

Waarom Security Awareness?

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat “de mens” 
de nr. 1 kwetsbaarheid is binnen de organisatie. 
Cybercriminelen weten dat het gemakkelijker is 
om mensen voor de gek te houden dan om de 
beveiligingstechnologie te doorbreken. Dit betekent 
dat we allemaal risico lopen. Training helpt u en uw 
organisatie te beschermen. Om het bewustzijn en 
het veilig(er) handelen onder uw medewerkers te 
vergroten bieden wij diverse Security Awareness 
oplossingen aan.

Vulnerability Management

Om bedreigingen op de juiste manier aan te pakken 
heeft u een actueel beeld nodig van potentiële 
kwetsbaarheden en beveiligingsrisico’s binnen en 
buiten de organisatie. Met F-Secure Radar brengt 
u alle systemen, hardware en applicaties binnen 
en buiten uw bedrijfsnetwerk in kaart en krijgt u 
inzicht in het complete aanval oppervlak van uw 
organisatie zodat u de risico’s kunt minimaliseren.

Web Application Scanning 

De uitgebreide automatisch scan is toepasbaar voor 
een webapplicatie of website en houdt rekening 
met de actuele versie van OWASP Top 10. Na afloop 
krijgt u de resultaten van de scan gedeeld in de vorm 
van een automatische rapportage.

Klassikale Training

Onze specialisten verzorgen de Klassikale Training. 
Vooraf voeren wij een Phishing simulatie uit naar 
de mailadressen van de deelnemers. We starten 
de training met een bespreking van de resultaten. 
Dit is meestal een goede wake up call en een mooi 
startpunt van de training.

Awareness E-Learning

De E-learning is een complete
bewustwordingstraining die is opgebouwd uit een 
serie korte modules van circa 12 minuten. Aan de 
hand van geanimeerde video’s, praktijkvoorbeelden 
en praktische tips leren uw medewerkers wat hun 
rol en verantwoordelijkheden zijn op het gebied 
van informatiebeveiliging binnen uw organisatie, 
waardoor zij veiliger en bewuster
zullen gaan werken.
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Phishing Simulatie 

De phishing simulaties geven inzicht in hoeverre 
medewerkers phishingmails openen en of zij 
doorklikken op links of bijlagen. Daarnaast 
is een phishing simulatie een perfect middel 
om bewustwording te creëren. Herkennen uw 
medewerkers een phishingmail? Zijn zij op de 
hoogte van de gevaren van een phishing mail? Met 
een phishing simulatie van Networking4all kunt 
u enerzijds uw medewerkers deze gevaren laten 
ervaren en anderzijds de huidige phishing know-
how toetsen.

ARDA Online Gamified Awareness

Verhoog het bewustzijn van medewerkers als 
het gaat om cybersecurity op een aantrekkelijke, 
efficiënte en overzichtelijke manier. De kracht van 
ARDA zit in de aanpak. Het beleven, leren en bewust 
worden. Bovendien is ARDA leuk, een beleving.

Mystery Guest - USB drop 

Allereerst voeren wij een vooronderzoek uit op de 
besproken scope. Zo onderzoeken wij wat voor 
apparaten er staan, wie de leveranciers daarvan zijn. 
We kijken naar energieleverancier, gebouwbeheer 
etc. Totdat wij een realistisch uitvoerbare scenario 
kunnen beschrijven. Het beschreven scenario 
zullen wij met u doornemen en toelichten. Zodra 
wij akkoord hebben om het scenario uit te voeren 
zullen wij dit op een willekeurige dag en tijdstip 
binnen 2 weken uitvoeren.

Knowbe4 Security Awareness

KnowBe4 is aanbieder van een uitgebreide platform 
voor security awareness training en phishing-
simulaties. Het platform helpt reeds tienduizenden 
organisaties om hun personeel te trainen in 
het herkennen, rapporteren en voorkomen van 
phishing-aanvallen, malware, CEO-fraude en andere 
vormen van cybercrime.
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Keeper Password Manager

Keeper is een zakelijke oplossing voor 
wachtwoordbeheer / password manager. Elke 
gebruiker krijgt een eigen versleutelde kluis. Hierin 
kan hij wachtwoorden, aanmeldingsgegevens, 
bestanden en vertrouwelijke klantgegevens opslaan. 
Keeper ondersteunt bij op rollen gebaseerde 
toegang, 2FA, controles en incidentrapportage. 
Hierbij hanteert Keeper een zero-knowledge policy.

Privacy Box

Maak uw medewerkers op tastbare wijze bewust 
van de gevaren die men loopt, hetgeen vaak beter 
blijft hangen. Hiernaast is de Privacy Box ook een 
uniek relatiegeschenk voor uw klanten. De Privacy 
Box is bedrukt met het logo van Networking4all en 
is kosteloos aan te passen aan uw eigen huisstijl.

Security Services
ISO 27001 Assessment 

Als u op het punt staat om een certificeringstraject 
voor ISO 27001 in te gaan, is een goede 
voorbereiding van groot belang. Het ISO 27001 
Assessment geeft inzicht in welke controls binnen 
de ISO 27001 standaard in uw organisatie nog 
aandacht behoeven. U weet hoe het gesteld is met 
de informatiebeveiliging en wat u moet doen om 
zwakke plekken te versterken.

Penetratietests

De penetratietest beproeft uw systemen, netwerken 
en applicaties op het niveau en de mate van hun 
security, maar biedt ook de mogelijkheid om uw 
medewerkers te toetsen op hun oplettendheid 
en kennis van online security praktijken en goede 
gewoontes.

Red Teaming 

Red Teaming is een simulatie waarmee u exact te 
weten kunt komen hoe een hacker zou opereren om 
in te breken in uw netwerk, systeem of applicatie. 
Ons security team bekijkt de beveiliging van uw 
bedrijf op drie manieren: technologisch, fysiek, en 
sociaal. Tijdens een Red Teaming operatie probeert 
ons security team gevoelige informatie in handen te 
krijgen die zij alleen van uw netwerk zouden kunnen 
hebben achterhalen, of een vlag te planten binnen 
uw systemen of applicaties.
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Contact

Wilt u meer weten over onze diensten of één van onze specialisten spreken?
Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst!

Networking4all	B.V.
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht    

(0)20 788 1030
info@networking4all.com 
www.networking4all.com
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