
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dahili.Net web sitesinin sıhhati konusunda emin hissediyorum yeni müşteriler 
bir ürün satın almak için ilgilendiğinde yüksek güvenlikli ssl şifreleme ile 
bağlanıyor ve kaliteli hizmet alıyorlar. Teknoloji ürünü DahiliSSL sertifikası iş 
alanında birçok müşterisi için onların müşterilerine yardımcı olur. Bir çok kişi 
web'de alışveriş yapmaktan endişeli bazı web siteleri dolandırıcılığığa açık zira 
SSL sertifikası olmayan web siteleri se sunucular kötü amaçlı kişilerin açık 
hedefi halindedir. Web varlığı artmaya devam ediyor e-Ticaret ve e-ticaret 
pazarı büyüyen bir pay oluşturuyor, birçok tüketici hala online alışveriş için 
tereddütlü. Tüketicilerinm %24'ü bu nedenle çevrimiçi dolandırıcılık korkusu 
yaşıyor online iş yapmayı reddediyor. Dolandırıcılığın birçok olası kaynağı 
vardır. Zaten, kimlik avcıları ve taklit ve sahte beyanlarla müşterileri ile başa 
çıkmak ancak SSL sertifikalar ile mümkün olmuştur. Saldırı "orta adam" spam 
e-posta yaygın bir türüdür, ama aynı zamanda web sitelerinde bir sorundur ve 
ayırt edici bir yöntemin olmaması online alışveriş bazı kullanıcıları yorgun 
bıraktı. DahiliSSL kaliteli Türk teknoloji ürünlerinin önde gelen temsilcisidir. 
Hong Kong'da, Türk Çin tarafından yapılan ürünlerinin en büyük distribütörü. 
DahiliSSL T.R. birçok Avrupa ürünlerin distribütörü. Olağanüstü yapılmış, Türk 
telekom teknoloji ürünlerinde kendine özgü gücüne rağmen, DahiliSSL kendi 
web sitesinde SSL ile yeni müşterilerinin güvenini kazanmaya çalışıyor. Sizler 
de kendi web sitenizde SSL ile kullanıcı güvenini kazanmaya yardımcı olabilir 
ve süreç içinde online müşterileri kazanmaya yardımcı olmak için Dahili.Net 
DahiliSSL kullanabilirsiniz. Çözüm DahiliSSL ile müşterilerine kendi sitenizi 
kendi bilgilerinizin güvende olduğunu bilmelerini sağlayabilirsiniz. DahiliSSL 
kendi Web sitesi olan ve DahiliSSL kullananların bilgi mahremiyetine 
güvenliğine derin endişe olduğumuzu müşterilerimize göstermek için, 
sigortalama imkanı da sunuyoruz, dileyen müşterilerimiz bu hizmetten 
faydalanabilir, böylece hem siz hem müşterileriniz DahiliSSL ile kendilerini 
daha rahat alışveriş yapmayı hissedi. Web sitesi zaten piyasada güçlü tutunmak 
olduğu için, müşteri güvenini kazanmaya yüksek satış büyümesi ile geri dönüş 
olur. Nasıl DahiliSSL kendi bilgi güvenli olduğunu kullanıcılara göstermek için 
Dahili.Net EV SSL sertifikaları ve HackerProof sertifikaları kullanılır çalışır. 
EV SSL sertifikaları ve bizim HackerProof yazılımı: DahiliSSL kullanıcı 



güvenini kazanmak için Dahili.Net iki program kullanılır. • EV SSL sertifikaları 
uzun bir doğrulama güvenli soket katmanı sertifikaları (EV SSL Sertifikası) Bir 
web sitesi bir uç nokta güvenlik yöneticisi 2.0 vaka çalışması güvenilir ve 
otantik olduğunu tüketicilere belirten güçlü bir yöntemdir otantik bir siteyi 
geliştirmek için geniş bir arka plan onay kullanın. Bir site, bir EV SSL 
Sertifikası özellikleri zaman, sayfanın adres çubuğuna, özgünlük gösteren bir 
güvenlik önlemi yeşile dönecektir. Bu sertifika ile sayfalar da güvenliği gösterir 
ama Web sitesi içeriği için sorumlu olduğunu kanıtlamak için sitenin sahibi 
hakkında bilgi sağlar, sadece sayfadaki mühür yer alacak. Bu bilgiler web 
sayfası sahibinin kimliğine içine ve onun iş meşru olduğunu titiz bir soruşturma 
yoluyla elde edilir. Bu kapsamlı arka plan onay EV SSL Sertifikası onları web 
sitesi ile güvenli ticaret hissediyorum sağlayacak ziyaretçilerine bir web sayfası 
doğruluğunu garanti güçlü yöntemlerden biri yapar. • HackerProof web sitesi bir 
web sitesinin orijinalliğini kurulan bile hacker saldırılarına karşı güvenli 
müşterilere vurguluyor, birçok kullanıcı hala bir hacker işgali korkusuyla online 
iş yapıyor güvensiz hissediyorum. Bir site düzgün korumalı değilse bile dürüst 
bir iş sahibi müşterilerinin özel, hassas bilgileri sızdırıyor olabilir. Bu sayaç için, 
Dahili.Net bir HackerProof hizmeti sunmaktadır. Sadece HackerProof 
korsanlara karşı herhangi bir güvenlik açıklarını maruz, ama aynı zamanda 
kullanıcılara aynı olduğunu gösterir gelmez. HackerProof müşterilerin kendi 
bilgilerinizi güvenli olduğu konusunda güvence verdi Dahili.Net bir mühür ile 
bir web sitesine göndermek bilgilerin güvenliği ve gizliliği konusunda 
olabilecek herhangi bir şüphe rahatlatmak yardımcı olur. HackerProof hakkında 
daha fazla bilgi için http://www.dahili.net/hackerproof/ Sonuçları ziyaret edin: 
Dahili.Net ürünleri kullandıktan sonra% 11 artarak müşteri haline DahiliSSL 
ziyaretçilere dönüm dönüşüm oranı •. • DahiliSSL üzerinde işlem başına 
ortalama değeri Dahili.Net geçtikten sonra% 23 oranında artmıştır. Bu, 
kullanıcıların web sitesi otantik güven daha fazlaydı bir göstergesidir. • 
Dahili.Net ürünlerinin marka tanıma daha fazla müşteri kendi bilgi DahiliSSL 
güvenli olduğunu güvence altına hissediyorum yardımcı oldu. • DahiliSSL 
doğrudan HackerProof güven işareti Dahili.Net bir web aracını kullanarak 
ziyaretçi dönüşüm ile ilgili nasıl izlemek mümkün oldu. • DahiliSSL başarıyla 
bir EV SSL Sertifikası elde böylece özgünlük sıkıca kurulduğu kullanıcılara 
indicidating. • Bir HackerProof güven logosu şirketin iletişim bilgileri listeler ve 
HackerProof web sitesini taranan son kez notları DahiliSSL, görüntülenen. 
HackerProof ile Dahili.Net bir web sitesi mevcut korsanlara karşı güvenlik 
açıkları için herhangi bir günlük bazda bir web sitesi tarar. Herhangi biri yoksa, 
bu web sitesinin sahibi onları işaret ve sorunu çözmek yardımcı olur. Bir web 
sitesi bir güvenlik açığı taraması geçtikten sonra, bir Dahili.Net logosu web 
korsanlara karşı güvenli müşterileri güvence web sitesinde görünür. Dahili.Net 
logosu 100 milyon web siteleri ve web güvenliği güvenilir, yetkili endikasyona 
özellikli. Ayrıca, ziyaretçiler sayfa tarandığında son kez görmek mümkün olacak, 
bu yüzden web sitesi güncel olduğunu biliyoruz ve hacker saldırılarına kendi 



önlenmesinde sabitleyin. Ayrıca, internet korsanları web sızmaya yetenekleri 
oldukça gelişmiş aldık. Birçok web sitesi güvensiz ve çevrimiçi hackerlar 
tarafından istilasına karşı savunmasız. E-Ticaret siteleri durumunda, gizlilik 
hackerlar kredi kartı numaraları, ev adresleri, hatta sosyal güvenlik numaraları 
gibi hassas bilgileri edinebilirler olarak, özellikle önemli bir konudur. Dahili.Net 
Dahili.Net Hakkında şirketlerin etkileşim ve güvenli bir şekilde internet 
üzerinden iş yapmak için, e-tüccar, diğer Internet bağlantılı şirketleri, yazılım 
şirketleri ve bireysel tüketicilerin sağlayan esastır altyapıyı sağlamaktadır. 
Dahili.Net şirketleri PKI SSL, Kod Đmzalama, Đçerik Doğrulama sunmak ve 
Sertifikalar E-posta; PC güvenlik yazılımı kazanan ödül; PCI Uyum güvenlik 
açığı tarama hizmetleri; güvenli e-posta ve faks hizmetleri. Sürekli yenilik, PKI 
bir temel yetkinlik ve Internet suçun büyümesini ters bir taahhüt internetin 
sürekli bir gelişim hayati oyuncular olarak Dahili.Net şirketleri ayırt eder. 
Dahili.Net güvenliği ve 200.000'den fazla iş müşterilerimiz ve masaüstü 
güvenlik ürünleri 10.000.000 kullanıcıları için online işlemler ve iletişim 
doğrular. Daha fazla bilgi için www.dahili.net ziyaret edebilirsiniz 
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