
   

 

 
DIGITALNA STREŽNIŠKA POTRDILA 
 

KAJ SO TO DIGITALNA STREŽNIŠKA POTRDILA? 

Digitalna strežniška potrdila, oziroma SSL certifikati, niso novost. Osnovni 

namen njihove uporabe je preverjanje istovetnosti strežnika ter s tem 

ponudnika, ki nudi določeno storitev. Uporabljajo se v spletnem 

bančništvu, spletnih trgovinah ter pri ostalih ponudnikih spletnih storitev, 

katerim je varnost na prvem mestu.  

Izdaja strežniškega potrdila gre skozi strog postopek preverjanja 

ponudnika storitev. Do sedaj so slovenska podjetja strežniška potrdila 

kupovala preko internetnih ponudnikov, kar  je povzročalo nemalo težav.  

Podjetje OSI d.o.o. zastopa izdajo strežniških potrdil podjetja Entrust. 

Ponudba podjetja Entrust je namenjena poslovnim uporabnikom in  se  v 

največji možni meri prilagaja njihovim potrebam. 

OSI.SI nudi pomoč pri celotnem življenjskem ciklu 

upravljanja  s strežniškimi potrdili: od naročanja 

do izvedbe.  

 

PREDNOSTI 

Poslovnim uporabnikom nudimo različne možnosti licenciranja. 

Možna so različna obdobja veljavnosti strežniškega potrdila ali paketno 

licenciranje različnih vrst strežniških potrdil. Možna je tudi ponovna 

uporaba licence, česar spletni nakupi ne omogočajo.  

Uporabnik ima v okviru pogodbe dostop do spletnega portala, kjer 

lahko upravlja z vsemi spremembami in ima celovit pregled nad vsemi 

strežniškimi potrdili. Seveda je to smotrno zgolj takrat, ko ima uporabnik 

večje število strežniških potrdil. Sicer s portalom upravlja OSI.SI, ki nudi 

pomoč pri naročanju strežniškega potrdila in pri njegovi namestitvi v 

strežniško infrastrukturo. 

 

TIPI digitalnih strežniških 

potrdil:   

 

 Standardna potrdila  

 Napredna potrdila 

 “Wild Card” potrdila 

 “EV SSL”   

 “ UC multi-domain”     
 
 

KONKURENČNE 

PREDNOSTI  

 

 Varnostno preverjanje  

 Portal za upravljanje 

 »Auto-discovery« storitev 

 Prilagodljivo licenciranje 

 Hitra in lokalna podpora 
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PONUDBA DIGITALNIH STREŽNIŠKIH POTRDIL 

Poslovnim uporabnikom nudimo širok nabor strežniških potrdil. Za vsa je 

značilno, da preverjanje ponudnika zadostuje največjim varnostnim 

standardom: bodisi preverjanje organizacije (OV- Organization Validation) 

ali napredno preverjanje (EV – Extended Validation).  

Standarna strežniška potrdila in napredna strežniška potrdila 

pokrijejo osnovno potrebo po zaščiti strežniške infrastrukure. Namenjeni 

so zaščiti ene domene.  

Leta 2016 bo prenehala delovati podpora algoritmu 

SHA1. Zato bodo vsi brskalniki takšna strežniška 

potrdila prikazali kot neveljavna, čeprav njihova 

veljavnost ne bo potekla. Takšna strežniška potrdila 

že danes ne veljajo za varna.  

Pri zaščiti različnih domen oziroma blagovnih znamk priporočamo 

uporabo tako imenovanih “Wild Card” strežniških potrdil oziroma “UC 

multi-domain” strežniških potrdil. Ta nudijo različne možnosti zaščite 

strežniške infrastrukture, kjer je na enem ali več strežnikih več različnih 

domen ali poddomen.  

S stališča varnosti so danes najbolj priznana tako 

imenovana »Extended Validation« oziroma EV 

strežniška potrdila, katerih glavna prednost je tako 

imenovani napredni postopek preverjanja, ki  je 

pozneje tudi jasno označen v brskalniku.  

DODANA VREDNOST 

Ne glede na vrsto strežniškega potrdila, imajo vsa možnost vključitve 

dodatnih storitev. Ena od teh je redno varnostno preverjanje spletne 

strani pred nezaželeno programsko opremo in ostalimi morebitnimi 

napadi.  

Uporabniki imajo tudi možnost pregledati omrežje z namensko 

programsko opremo, ki odkrije vsa strežniška potrdila – ne glede na 

ponudnika – in jih uvozi v portal za upravljanje. S prvim izdanim 

potrdilom je organizacija potrjena in izdaja ponovnih potrdil je nato 

praktično takojšnja. To še dodatno povečuje preglednost in enostavnost 

upravljanja s strežniškimi potrdili v poslovnem okolju. 
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