
GARANTA SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE
EM SUAS TRANSAÇÕES ONLINE

CERTIFICADO DIGITAL



GARANTA SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE
EM SUAS TRANSAÇÕES ONLINE

A tecnologia dos certi�cados digitais é a base do mundo moderno e seguro para garantir a 
autenticidade dos sites e comunicações, viabilizando de forma segura transações online, como 
pagamentos com cartão de crédito, transações �nanceiras, troca de informações con�denciais         
e computação em nuvem.

O Certi�cado Digital do MSS UOLDIVEO é um serviço seguro, ágil, simples          
e e�ciente, na medida do seu negocio

O serviço de Certi�cado Digital do MSS UOLDIVEO é apropriado para empresas de todos os 
segmentos de mercado que necessitam de proteção na transmissão de informações con�denciais 
entre empresas parceiras e das transações com seus clientes e usuários.

O UOLDIVEO adota soluções líderes para este tipo de tecnologia, a �m de fornecer a melhor 
solução de certi�cados digitais do mercado, elevando a percepção de segurança e con�abilidade 
do seu site aos clientes e parceiros em transações e trocas de informações con�denciais.
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Adotamos um modelo ágil e sem complexidade para emissão e gestão dos seus certi�cados 
digitais, porém preservando todos os procedimentos de segurança necessários para esta atividade. 

MODELO DE OFERTA 



• Maior agilidade e simplicidade nos processos 
de contratação e emissão dos certi�cados SSL 
para os clientes;

• Eleva o nível de segurança na troca de 
informações entre a empresa e seus clientes;

• Segurança na autenticação de usuários, 
clientes e fornecedores nos seus sistemas;

• Garante a autenticidade e a integridade das 
informações criptografadas e assinadas 
eletronicamente;

• Monitoração e gerenciamento 24x7x365 
através de equipes especializadas.

Benefícios do DDoS Protection  do MSS UOLDIVEO
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