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Application Services - Digital Certificates Service

Digital Certificates Service 
Een divers aanbod aan certificaten 
voor een optimaal beheer

Het digitaal certificaat is een digitaal identiteitsbewijs dat u toelaat de andere 
partij, of het nu gaat om een organisatie, een personeelslid, een server of web-
site, als betrouwbaar te identificeren. U bent personeelslid van een onderzoeks- 
of onderwijsinstelling of van een administratie? Dankzij onze Digital Certificates 
Service hebt u toegang tot een divers aanbod aan digitale certificaten. Een aan-
bod dat voor betrouwbaarheid en een optimaal beheer zorgt.

Beheer volledig zelf de certificaten van uw organisatie in alle veiligheid.
Met Digital Certificates Service kan u al uw certificaten volledig zelf beheren. Zo kan u voordat u de certificaataanvraag 
doet reeds de domeinnamen van uw organisatie registreren.  Dankzij de dienst beheert u al uw certificaataanvragen zon-
der de tussenkomst van intermediairen. Dankzij Digital Certificates Service kan u eveneens de beveiliging van uw netwerk 
versterken. Bovendien laat het een grotere beveiliging van uw servers, e-mails en webapplicaties toe. 

Een intuïtievere interface
Dankzij onze gebruiksvriendelijke en intuïtive in-
terface kan u volledig zelf gebruikers, domeinen en 
certificaten beheren. Met uw persoonlijke account 
en uw unieke login ontvangt u het finale beheer 
over uw certificaataanvragen.

Een ruime keuze aan certificaten voor een 
forfait van € 1600/jaar excl. btw
Wij bieden u een ruime keuze aan digitale certifica-
ten: bestaande uit hoofdcategorieën die onderver-
deeld zijn in subcategorieën. 
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Meer informatie over Digital Certificates Service
Customer Relations 

servicedesk@belnet.be 

02 790 33 00 

www.belnet.be 

https://my.belnet.be

https://dcs.belnet.be

Kies alle certificaten die u nodig heeft voor een forfait van € 1600/jaar excl. btw:

• SSL Certificates:  
Worden gebruikt om gegevens gaande over het netwerk te coderen en / of te versleutelen.

• Client Certificates:  
Worden gebruikt om digitaal een gebruiker te identificeren.

• Code Signing Certificates:  
Bewijzen dat de originele software van een betrouwbare bron komt en niet is gewijzigd.

• Document Signing Certificates:  
Worden gebruikt voor het handtekenen van documenten.

Wenst u meer informatie over certificaten (zoals EV Certificates of Wildcard Certificates)? Aarzel dan niet  
om te surfen naar onze site (www.belnet.be) waar een overzicht van alle certificaten te vinden is.

Geniet van de diverse voordelen van Digital Certificates Service
Registreer vandaag nog uw digitale certificaten. Geniet zo van een dienst waarin betrouwbaarheid en vertrouwen  
centraal staan.

Uw voordelen 
• Vertrouwen:  

u bent de finale beheerder van uw certificaten, 
domeinen en accounts. Er is geen tussenpersoon die 
tussenkomt in het beheer en de validering van uw 
certificaten.

• Betrouwbaarheid:  
het digitaal certificaat is een internationaal erkend 
veiligheidslabel. Dankzij de Digital Certificates Service 
zijn uw gebruikers er zeker van dat ze communiceren 
met een correct geauthenticeerde en dus betrouwbare 
partij.

• Een ruime keuze aan certificaten: 
verschillende certificaattypes zijn beschikbaar, zoals 
bijvoorbeeld EV (Extended Validation) Certificates. 
Als u bijvoorbeeld op uw website een EV Certificate 
gebruikt dan verschijnt er een visueel teken waarmee 
u het vertrouwen vergroot dat het om een betrouw-
bare site gaat.

• Flexibiliteit: 
 de dienst vergroot de flexibiliteit om uw certificaten te 

beheren. U beheert zelf het volledige registratieproces, 
uw certificaten, domeinen, gebruikers en accounts.

Belnet R&E Federation:  
Als u deel uitmaakt van de Belnet R&E Federation, 
kunnen al uw gebruikers die zijn gedefinieerd in uw 
eigen identiteitsbeheersysteem  gebruik maken
van een Client Certificate zonder enige tussenkomst 
van uw kant.
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