Nørregade 32, DK-6100 Haderslev
Tel. +45 7357 5060, salg@seeems.dk

SSL-Certifikater
Et SSL-certifikat krypterer informationer og data, der sendes mellem en hjemmesides besøgere og ejeren og sikrer, at de indtastede informationerne kun kan læses af
disse parter. De mest anvendte SSL-certifikater ses forneden.

Standard
SSL-Certifikat

SSL-Certifikat med
Extended Validation (EV)

Wildcard SSL

Kr. 299,00

Kr. 1.799,00

Kontakt os for tilbud

Kr. 800,00

Kr. 800,00

Kr. 800,00

Kr. 1.200,00

Kr. 1.200,00

Kr. 1.200,00

Den billigste og hurtigste løsning.

Det bedste certifikat.

Et certifikat til at sikre flere sub-domæner.

1

1

Flere forskellige sub-domæner

Eksempel

https://www.dinhjemmeside.dk og
https://dinhjemmeside.dk

https://www.dinhjemmeside.dk og
https://dinhjemmeside.dk

www.dinhjemmeside.dk,
(abc.)dinhjemmeside.dk, osv.

Validering

Validering af hjemmesiden.

Udvidet validering af virksomheden.

Udbyder sender en e-mail med et link, hvor man
bekræfter, at man er ejer af hjemmesiden.

Udbyder kontroller efter udstedelse af certifikat, at
virksomheden eksisterer.

Validering af hjemmesiden,
eller af virksomheden,
med eller uden ”Extended Validation”
– alt efter jeres behov.

(Alle priser i danske kroner ekskl. moms)

Pris for 1 år (forudbetaling)
Tilpasning og test af SEEEMS løsning¹
Pris pr. hjemmeside
Pris pr. webshop
Beskrivelse
Antal domæner

Der gennemføres strengere kontrol end ved
Multiple Domain SSL.
Visning af lukket hængelås.
I Chrome vises også ”Sikker” i adressebaren.

Visning af grøn lukket hængelås og firmanavn i
adressebar.

Visning er afhængig af hvilken validering vælges.

Behandlingstid for ordre af SSL-certifikat

1-3 dage

7-10 dage

7-10 dage

Tidsfrist for installation af SSL-certifikat
samt tilpasning & test af SEEEMS løsning

1 uge efter køb af SSL-certifikat

1 uge efter køb af SSL-certifikat

1 uge efter køb af SSL-certifikat

Visning af certifikat i browser

¹ Eksempler på tredjepartsløsninger, der skal testes: integration til betalingsgateways og eksterne ”non-https” komponenter. Såfremt der findes referencer/links til den gamle http-adresse i det almindelige
indhold i jeres SEEEMS løsning, forventes I selv at ændre disse. Ønsker i vores hjælp til at rette links, afregnes der efter medgået tid.

Det kræves, at domænet hostes gennem SEEEMS. Der findes en række forskellige SSL certifikater. Har I et behov, der går ud over de viste SSL-certifikater, så kan vi også
hjælpe jer med en anden god løsning.

