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Chứng thư số DV SSL
Chứng thư số DV SSL chứng thực cho Domain Name - Website . Khi 1 Website sử dụng DV
SSL thì sẽ được xác thực tên domain , website đã được mã hoá an toàn khi trao đổi dữ liệu.
Với chứng thư DomainSSL, Website của bạn kích hoạt "ổ khóa màu vàng" và được bảo mật
trong giao dịch thương mại điện tử, thông tin đăng nhập tài khoản web, email trực tuyến, lưu
lượng mạng và dịch vụ trực tuyến.
Tính năng
• Dành cho cá nhân, doanh nghiệp
• Thông tin tên miền được xác minh đầy đủ.
• Giải thuật mã hóa tối thiểu 128-bit và tối đa 256-bit
• Độ dài khóa 2084 bits
• Khả năng bảo mật 3 server chỉ với 1 chứng thư số
• Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng thư số.
• Mức bảo hiểm sự cố $10,000
• Hiển thị logo SSL Secured GlobalSign trên website

Bảng giá dịch vụ:

Thời gian (năm)
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Giá cước (VNĐ)

Tiết kiệm (VNĐ)

DV SSL

1

3.990.000

2

7.182.000

798.000

3

10.374.000
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1.596.000

Chứng thư số OV SSL
Chứng thư số OV SSL chứng thực cho Website và xác thực doanh nghiệp đang sở hữu website
đó .
Kích hoạt "ổ khóa màu vàng" , đảm bảo an toàn cho các giao dịch thương mại điện tử, thông tin
đăng nhập tài khoản web, email trực tuyến, lưu lượng mạng và dịch vụ trực tuyến.
Chứng thư OrganizationSSL là tổ chức hiệu đính - khách truy cập trang web xem chi tiết công ty
của bạn được hiệu đính tại chứng thư, giúp tăng cườngsự tin tưởng với trang web đem lại lợi thế
kinh doanh cao hơn.
Tính năng
• Thông tin doanh nghiệp được xác minh đầy đủ, chặt chẽ và hiển thị bên trong chứng thư.
• Giải thuật mã hóa tối thiểu 128-bit và tối đa 256-bit
• Độ dài khóa 2084 bits
• Khả năng bảo mật 3 server chỉ với 1 chứng thư số
• Không hạn chế gia hạn, cấp pháp lại và thay thế chứng thư số.
• Mức bảo hiểm sự cố $100,000
• Hiển thị logo SSL Secured GlobalSign trên website

Bảng giá dịch vụ:
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Thời gian (năm)

Giá cước (VNĐ)

Tiết kiệm (VNĐ)

OV SSL

1

6.090.000

2

10.962.000

1.218.000
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3

15.834.000

2.436.000

Chứng thư số EV SSL
Chứng thư số EV SSL cho khách hàng của bạn thấy Website của bạn có độ bảo mật cao nhất
và được rà xoát pháp lý kỹ càng.
Xuất hiện thanh địa chỉ sang màu xanh với hiển thị đầy đủ thông tin của doanh nghiệp, cho
thấy thông tin của doanh nghiệp đã được xác thực và kiểm duyệt tình hình hoạt động, cung cấp
một cấp độ cao hơn tin tưởng vào website và doanh nghiệp bạn.
Tính năng
• Thông tin doanh nghiệp được xác minh đầy đủ, chặt chẽ .
• Extended Validation
• Thanh địa chỉ trình duyệt web sẽ chuyển sang màu xanh lá cây và hiển thị tên doanh nghiệp
trên đó
• Giải thuật mã hóa tối thiểu 128-bit và tối đa 256-bit
• Độ dài khóa 2084 bits
• Khả năng bảo mật 3 server chỉ với 1 chứng thư số
• Không hạn chế gia hạn, cấp pháp lại và thay thế chứng thư số.
• Mức bảo hiểm sự cố $250,000
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Bảng
giá dịch
Thời
gian
(năm)vụ:
Giá
cước
(VNĐ)
Tiết
kiệm
(VNĐ)
EV
SSL
1
17.640.000
2
31.752.000
3.528.000
3
45.864.000
7.056.000
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