Proposta Comercial
Produto: SSL LOCAWEB
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Sobre a Locaweb
Fundada em 1998, a Locaweb foi a primeira empresa brasileira a oferecer serviços de Hospedagem de sites com infraestrutura própria. Hoje, além de ser líder em Hospedagem de sites no
Brasil, oferece um portfólio completo de serviços de internet, como Cloud Computing, Servidores Dedicados e Gerenciados, Revenda de Hospedagem, Email Marketing, SMTP e muito
mais.
Para melhor atender o mercado, em 2016, passou a atuar por meio de unidades de negócio,
representadas pelas marcas:
All In: serviços de marketing de relacionamento digital
Locaweb CORP: projetos customizados para o público corporativo
Tray: soluções para o e-commerce; e
Locaweb: serviços de internet.
Todas elas formam uma única empresa que, por meio de uma moderna e segura infraestrutura,
oferece atendimento especializado com foco no sucesso de seus clientes.

Locaweb em Números
• 1.000 colaboradores;
• 265.000 clientes;
• 15.000 desenvolvedores parceiros;
• 14.000 servidores cloud;
• Capacidade para 25.000 servidores físicos;
Atualmente nossa infraestrutura compreende dois Data Centers no Estado de São Paulo,
sendo um deles integrado a sede da Locaweb e é considerado o maior da América Latina.
Conheça nosso Data Center em detalhes clicando
aqui.
https:/ www.youtube.com/watch?v=8Ei
WEEKzkWs
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Soluções propostas
Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais
do SSL Locaweb.

SSL Locaweb
Principais características
• Planos para qualquer tipo de site*;
• Selo de segurança dinâmico;
• Selo Webtrust;
• Raiz de 4096 bit;
• HTTPS sinalizado em verde na barra do navegador;
• Cadeado visível no navegador;
• Painel de Gerenciamento de SSL's;
• 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 multi-plataformas;
• Compatibilidade universal com navegadores e dispositivos móveis;
*Exceto Criador de sites Locaweb

Principais benefícios
1. Resultados de busca
O Google favorece sites criptografados com o certificado digital de segurança SSL e os prioriza
em resultados de busca.
2. Criptografia
Com o algoritmo de assinatura SHA256 e chave RSA ou ECC de 4.096 bits, seu site fica
totalmente seguro para tráfego de dados.
3. Compatibilidade
Certificado adaptável a qualquer navegador de internet, como Mozilla, Internet Explorer, Firefox
e Google Chrome, além de todo tipo de dispositivo móvel.
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Condições comerciais
Caracterísiticas e Preços
SSL Locaweb

SSL Domínio Único

SSL Wildcard

Abrangência o certificado

Protege um domínio
Assegura automaticamente e
sem custo adicional as versões
www e não-www do domínio.

Protege o domínio e seus
subdomínios
Proteção de subdomínios de
1º nível

Cadeado no navegador

Cadeado visível no navegador.

Cadeado visível no navegador.

Impulsiona buscas do Google

O Google favorece sites
criptografados com o certificado
digital de segurança SSL e os
prioriza nos resultados de busca.

O Google favorece sites
criptografados com o certificado
digital de segurança SSL e os
prioriza nos resultados de busca.

Multiplataforma

Linux e Windows

Linux e Windows

Selo

Webtrust e dinâmico

Webtrust e dinâmico

Preço

Anual: R$ 120,00/ano,
equivalente a R$ 10,00/mês.

Anual: R$ 400,00/ano,
equivalente a R$ 33,33/mês.

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

Prazos e demais condições
Prazo de Ativação
A sua aplicação poderá ser ativada após a compensação financeira e a solicitação da emissão
do SSL através do Painel de Gerenciamento.
Suporte Locaweb
Você conta com suporte 24x7, incluindo finais de semana e feriados.
Além de telefone, chat e sistema de chamado, você ainda pode contar com informações de
suporte em nossa Wiki (http://wiki.locaweb.com.br/).
http://wiki.locaweb.com.br/
Acordo de confidencialidade
As informações contidas nessa proposta são confidenciais e fornecidas exclusivamente para
descrever técnica e comercialmente as soluções da Locaweb a pedido do cliente e não
deverão, de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.
www.locaweb.com.br
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Qualquer incompatibilidade das informações nesta proposta apresentada, o conteúdo vigente
www.locaweb.com.br
será o contido no site da Locaweb (www.locaweb.com.br).

Conheça também
Revenda Plesk

Revenda cPanel

Com painel Plesk gerencie as hospedagens e sites
de seus clientes utilizando um dos principais paineis
do mercado Locaweb.com.br/RevendaPlesk
Locaweb.com.br/RevendaPlesk

Com painel cPanel gerencie as hospedagens e sites
de seus clientes utilizando um dos principais paineis
do mercado Locaweb.com.br/RevendaCPanel
Locaweb.com.br/RevendaPlesk

Hopedagem de sites

VPS Locaweb

O melhor custo-benefício, com sites, bancos de
dados, espaço em disco e transferência ilimitados.
Com domínio grátis no 1º ano.
https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites/

Servidor virtual privado com diversas distribuições
Linux e performance SSD.
http://www.locaweb.com.br/cloud/vps-locaweb/
Locaweb.com.br/RevendaPlesk

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