
Por que instalar o certificado SSL? 
 
1 – Segurança para você: Caso o navegador do usuário não for confiável, o mesmo 
não terá acesso ao website protegido pelo Certificado SSL. Para garantir a segurança 
dos dados trafegados é utilizado um sistema de criptografia de 256 Bits, garantindo que 
seus dados não sejam interceptados por terceiros.  
 
2- Segurança para o cliente: Com o “cadeado verde” ao lado do endereço do site na 
barra de navegação, os usuários entendem que a conexão é segura, aumentando a 
confiança na usabilidade do website.  
 
3 – Aumento de vendas: Segundo uma pesquisa feita pela ecommercebrasil, lojas 
virtuais que utilizam um Certificado SSL podem aumentar o seu faturamento mensal em 
até 35%. 
 
4 - Melhor posicionamento de SEO no Google: O Google possui a segurança como 
um critério muito importante para posicionar um website nos resultados de uma 
pesquisa. Utilizando um Certificado SSL o algoritmo do Google valoriza seu website e 
aumenta a visibilidade do mesmo o colocando em posições melhores. 
 
Vantagens no IXCSoft:  
 
1 - Cartão de crédito:  Poderá ser habilitado o pagamento pela central do assinante via 
cartão de crédito, que é uma vantagem para a empresa e uma facilidade para o cliente.  
 
2 – Geração do Aplicativo: Será possível ser gerado o aplicativo para uso dos clientes, 
o que facilitará a impressão de boletos, acompanhamento do financeiro, da conexão do 
cliente e a rapidez no atendimento quando solicitado.  
 
3 – Impressão: pelo aplicativo dos técnicos poderão ser impressas ordens de serviços e 
serem finalizadas também.  
 
Pré-Requisito para instalação do certificado SSL  
 
- Domínio: A chave do certificado deverá ser instalada posteriormente a instalação do 
domínio no site de vocês.  
 
 
Qual certificado comprar?  
 
- PositiveSSL: Recomendamos extremamente que seja comprado o certificado da 
PositiveSSL, pois temos comunicação direta com o suporte do site, e possuímos 
conhecimento sobre a instalação que é compatível com o IXC, evitando possíveis erros 
na hora de instalar. 
 
 
 


