PROPOSTA COMERCIAL
Produto: SSL Locaweb
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Sobre a Locaweb
A Locaweb é líder em Hosting no Brasil e na América Latina, segundo o relatório IDC LA IT
Services 2014, categoria Infrastructure Hosting Services.
Com 17 anos de experiência e parceria com mais de 16 mil desenvolvedores, oferecemos soluções
em Software (SaaS), Plataforma (PaaS) e Infraestrutura (IaaS):
SOFTWARE (SaaS): Soluções de software como serviço para empresas, contando com serviços
como Email, Email Marketing, WebStore, WebChat, WebDesk e PABX Virtual;
PLATAFORMA (PaaS): Serviço de Hospedagem de Sites e Revenda de Hospedagem
INFRAESTRUTURA (IaaS): Ofertas de infraestrutura sob demanda como Cloud Computing,
Servidores Dedicados e serviço de gerenciamento pela Locaweb.
Na Locaweb nós acreditamos que a inovação tecnológica aliada à qualidade de serviços e uma
equipe altamente qualificada são as chaves para o sucesso no mercado.

Eleita pela INFO Exame 2010 como uma das Maiores Empresas de Tecnologia do País.

Saiba mais e conheça os prêmios que a Locaweb já conquistou:
http://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/premios

Nosso Atendimento





Suporte 24 x 7 x 365
Equipe própria e capacitada, dedicada aos clientes de Data Center
Cliente contata “quem resolve”: contato direto com equipe operacional
Projetos personalizados para atender suas demandas

O atendimento é realizado por uma equipe especialmente treinada para assessorar o cliente
em suas dúvidas. Além de telefone, e-mail, chat e helpdesk, o cliente pode contar com
informações de suporte em nosso Wiki (http://wiki.locaweb.com.br/).

www.Locaweb.com.br
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Infraestrutura do Data Center
•

Dois Data Centers em São Paulo

Segurança:
 Segurança armada 24 x 7 x 365
 Rígido controle de acesso físico
 Câmeras de vigilância operadas remotamente
Sistema de Climatização:
 Water-free (não precisa de água)
 Gás ecológico (R407 | AR410)
 Controle de qualidade do ar
Energia:
 No Breaks Redundantes da APC®: Equipamentos de
modularidade HotSwap e gerenciáveis no fornecimento de energia
 Múltiplos Geradores de 440KVAs: redundantes, operando
conforme demanda do Data Center
 Entrada de energia independente em média tensão

Data Center

Climatização

Geradores

Conectividade:
 Infra-estrutura moderna com conexão ininterrupta à Internet
 Links de acesso à internet com capacidade de 60 Gbps,
com crescimento contínuo e redundância com diversas operadoras de
telecomunicação
 PIX do Ponto de troca de tráfego (PTT) do CGI.Br - 20 Gbps
Data Center Verde
Compromisso com a preservação do meio ambiente
Certificação
 Equipe certificada e altamente qualificada
 Data Center tier III com certificado ISAE3402
No Breaks

www.Locaweb.com.br
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Soluções Propostas
Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais do serviço de
certificado SSL, fornecido pela Locaweb.

Soluções
Produto

SSL Locaweb

www.Locaweb.com.br

Principais Características


Planos para qualquer tipo de site (exceto para ferramenta de
Criador de Sites Locaweb)



Selo de Segurança Dinâmico



Selo Webtrust



Raíz de 2048 bit



Algoritmo de Assinatura RSA SHA256 ou ECC Suporte para
algoritmo RSA ou ECC



Protege a versão não-www do domínio sem custo e de maneira
automática



Suporte a multiplataforma



Compatibilidade universal com navegadores e dispositivos móveis



Programa de Garantia



Reemissões sem custo dentro do período de validade do certificado
(12 meses)



Função Auto-CSR permite que nosso sistema se encargue de gerar
a chave e o CSR para a empresa, usando os mais altos níveis de
segurança



Suporte 24h, em português
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Vantagens Locaweb
Resultados de busca
O Google favorece sites criptografados com o certificado digital de segurança SSL e melhora a
colocação em resultados de busca.
Criptografia
Com o algoritmo de assinatura SHA256 e chave RSA ou ECC de 2.048 bits, seu site fica totalmente
seguro para tráfego de dados.
Compatibilidade
Certificado adaptável a qualquer navegador de internet, como Mozilla, Internet Explorer e Google
Chrome, além de todo tipo de dispositivo móvel.
Fique tranquilo
Suporte técnico qualificado em Português. Há sempre uma forma de contatar-nos: wiki, chat e
telefone, 24h/dia, 7 dias/semana.

www.Locaweb.com.br
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Condições Comerciais
CARACTERÍSTICAS E PREÇOS
PLANO DE SSL
Protege um domínio
Cadeado no navegador
Impulsiona buscas do Google
Multiplataforma
Preço

1

SSL Locaweb
Assegura automaticamente e sem custo adicional as versões www e não-www do
domínio.
Cadeado visível no navegador.
O Google favorece sites criptografados com o certificado digital de segurança SSL e os
coloca em primeiro lugar em resultados de busca.
Linux e Windows
Mensal
--------Trimestral
--------Anual
R$ 120,00/ano1

Valor equivalente por ano para a primeira anuidade e próximas renovações. Caso haja ajuste de preço será previamente comunicado.

Condições gerais


Caso haja divergência entre as condições desta proposta com o site da Locaweb,
prevalecem as informações do site.

Acordo de Confidencialidade
As informações contidas nesta proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade
exclusiva de descrever técnica e comercialmente as soluções da Locaweb a pedido do cliente, e
não deverão, de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.

Conheça também
Hospedagem de Sites

Recursos ilimitados com domínio grátis e a maior caixa postal
do mercado.
http://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites/#

www.Locaweb.com.br

VPS

Toda autonomia do servidor virtualizado Linux com o melhor
custo-benefício
e
performance
SSD.
http://www.locaweb.com.br/cloud/vps-locaweb/#
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Cloud Hosting

Hospede em cloud com a facilidade do painel de hospedagem.
Ideal para quem precisa de mais performance em seu site.
http://www.locaweb.com.br/cloud/cloud-hosting/#

Saiba mais sobre estes e outros produtos em www.locaweb.com.br

www.Locaweb.com.br

Página 8 de 8

