TrustView: Automatisk certifikathåndtering (tillægsmodul)
Skift certifikater og reparer sårbarheder med ét klik direkte i TrustView. Har du allerede
TrustView SSL-modulet kan du med tillægsmodulet styre hele dit certifikatflow ét sted.
Bestilling, opbevaring, udrulning og fornyelse er ikke længere en besværlig opgave. Med
TrustView kan du klare det hele selv eller lade automatikken hjælpe dig!

Skift certifikat med ét klik

Nem forbinding til Microsoft IIS

Virksomheder og organisationer bruger i dag
mange ressourcer på at sikre trafikken med
SSL/TLS til og fra web-sites, selvbetjeningsløsninger og sikker e-mail kommunikation.
Certifikater skal bl.a. fornys inden de udløber
eller når sikkerheden skal højnes.

Der tilbydes to metoder til at skabe den
indledende forbindelse mellem TrustView og
Microsoft IIS-servere (det skal kun udføres
én gang):

I TrustView kan certifikater udrulles på
Windows servere med ét klik. Man kan vælge
at udrulle certifikatet sikkert til serverens
”certificate store”. Man kan desuden skifte
certifikatet direkte på Microsoft IIS-servere
(selve ”bindingen”) med ét klik fra
TrustView. Man vælger blot det ønskede
certifikat og trykker “OK”. Herefter sørger
TrustView for automatisk at forbinde til
serveren og skifte certifikatet. Man skal
dermed ikke længere selv logge på serveren
og udføre manuelle handlinger.

Hold forbindelserne sikre uden selv
at have ekspertviden
Mange forbindelser er i dag sårbare overfor
sårbarheder som Heartbleed, Poodle, Freak og
LogJam. Det kræver stor viden at sikre sig
forsvarligt mod disse sårbarheder. I
TrustView kan man udbedre sårbarheder ved
at trykke på en knap. Herefter klarer
TrustView automatisk resten.

i) Ved at indtaste login på en administratorkonto, kan TrustView automatisk skabe
forbindelsen direkte til serveren. Dermed
undgår man at skulle logge på med f.eks.
Remote Desktop.
ii) Der kan downloades et forbindelses-script,
som derefter skal køres på serveren. Scriptet
kan inspiceres, hvis man ønsker det, og det
sørger for automatisk at skabe forbindelsen
mellem TrustView og serveren.

Vi hjælper jer godt i gang
For at give en god introduktion til dette
modul, inkluderer installationen en komgodt-i-gang workshop for jeres ansvarlige. Vi
viser jer, hvordan I forbinder til jeres servere,
skifter
certifikater
samt
udbedrer
sårbarheder med ét klik, og så hjælper vi
selvfølgelig med den indledende opsætning.

Yderligere information?
Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om hvordan I kan få fuldt overblik over jeres certifikater.
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