
MEDICÍNA PRO
VAŠE CERTIFIKÁTY

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ; 
VAŠI INFRASTRUKTURU LZE VYLÉČIT!*

*10 z 10 profesionálů doporučuje CZERTAINLY pro každodenní prevenci!
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Podepisovací servery

Poskytovatel IoT

Poskytovatel technologie

Poskytovatel funkcionality

CZERTAINLY SLOŽENÍ
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Schvalování Automatizace entity



getinfo@czertainly.com

Přístup založený na službách

Správa profilů místo správy jednotlivých certifikátů

Automaticky aplikované politiky pro správu certifikátů

Možnosti automatizace na úrovni profilu

Okamžitá propagace všech změn v rámci profilů

Snížení rizika nesourodého nastavení certifikátů

Monitoring a reporting portfolia certifikátů na úrovni profilu

FLEXIBILITA

EFEKTIVITA

KONTROLA

AUTOMATIZACE

AGILITA

SOULAD

POVĚDOMÍ

CZERTAINLY BENEFITY



Změna konfigurace 

služeb za běhu bez 
dopadu na integrované 

aplikace, systémy a 

důvěryhodné 

technologie.

Zefektivňuje integrační 

postupy, zkracuje čas a 
snižuje náklady 

potřebné k používání 

certifikátů v aplikacích 

a systémech.

Transparentní chování 

umožňuje udržovat PKI 
při kontinuálním 

používání služeb.

Poskytuje abstrakci 

konfigurace PKI na 
vyšší úrovni pomocí 

atributů služeb.

Přístup založený 
na službách

Abstrakce a agilita 
PKI operací

Rychlá integrace

Snadná údržba PKI

Co je CZERTAINLY? Medicína pro Vaši infrastrukturu!

CZERTAINLY bylo vyvinuto jako snadné, uživatelsky 
přívětivé a efektivní řešení pro účinnou správu 
životního cyklu důvěryhodných služeb pro současné i 

budoucí technologie.

CZERTAINLY je medicínou pro Vaši infrastrukturu, 
která léčí a monitoruje stav Vašich certifikátů, 
digitálních podpisů a kryptografických klíčů.



Nemoci z nezabezpečených certifikátů se rychle šíří.
10 z 10 profesionálů doporučuje CZERTAINLY pro 

každodenní prevenci!

Jak Vás dostat zpátky do formy?

Diagnostika

Plán léčby

Uzdravení

Preventivní kontroly

CZERTAINLY disponuje výkonným systémem pro vyhledávání 
certifikátů, který Vám poskytne celkovou představu o tom, co a jak se 

používá ve Vaší infrastruktuře a aplikacích.

Jakmile znáte své certifikáty, můžete plánovat dopředu a 
rozhodovat o tom, jak by měly být certifikáty řízeny. Navrhněte si své 

profily a začněte je používat v celé organizaci a pro Vaše služby.

Implementujte a automatizujte správu certifikátů. Zbavte se 
nedůvěryhodných certifikátů a mějte řádnou kontrolu nad svými 

certifikáty. Celkové zlepšení se dostaví ihned!

Monitorujte infrastrukturu a v případě potřeby ji aktualizujte. 
Pravidelně provádějte kontroly stavu a udržujte ji v kondici.



Vaše infrastruktura může být opět zdravá, 

CZERTAINLY!

Mnohočetně výpadky služeb způsobené certifikáty

Nekonečný čas strávený správou certifikátů

CZERTAINLY účinky

Méně stresu

Delší a nerušený spánek

Zvýšené povědomí a produktivita

Nižší pravděpodobnost zdravotních problémů

Dokonalá PKI hygiena

Vylepšená agilita a spokojenost zákazníků

Základní PŘÍZNAKY

Radost ze správy certifikátů

Fobie z certifikátů a strach z jejich existence

Pravidelné narušení a selhání Vašeho imunitního systému

Únava a demotivace

Ještě není pozdě; Vaši infrastrukturu lze vyléčit!


