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Możliwe pytania...

Mam już SSL na swojej domenie. Czy mogę przenieść certyfikat?
To świetnie, że Twoja obecna strona jest bezpieczna. Zewnętrzny certyfikat jednak nie jest potrzebny, gdyż w ramach 
Website LEADer każdy klient, za każdym razem otrzymuje SSL, który jest kompatybilny z systemem usługi.

Każda domena, na której działa Website LEADer jest chroniona
certyfikatem bezpieczeństwa (SSL) 

Zabezpieczanie strony poprzez certyfikat poświadcza wiarygodność domeny, jak również zapewnia poufność i integralność 
transmisji danych. Na stronach opracowanych w ramach Website LEADer klienci otrzymują dostęp m.in. do strefy logowania 
(Strefa Klienta), jak i formularzy kontaktowych z wprowadzanymi danymi, które należy  chronić najlepiej poprzez szyfrowanie 
i certyfikat SSL. 

Dowodem na to, że domena jest chroniona, jest symbol kłódki i https://, który jest widoczny w pasku adresu.

https://

Czy w ramach usługi Website LEADer muszę samodzielnie zarządzać usługą SSL?
To po naszej stronie, jako usługodawcy, leży kwestia zakupu, aktywacji i odnawiania usługi SSL i to bez żadnych dodatkowych 
opłat. Zaoszczędzone dzięki temu środki i/lub czas będziesz mógł spożytkować na  pozostałe działania rozwoju swojego biznesu. 

SSL ma wpływ na 
pozycje w Google 

Liderzy branży SEO, jak i sam 
Google w oficjalnej komunikacji, 
potwierdzają, że strona zabezpie-
czona certyfikatem SSL jest lepiej 
oceniona przez algorytmy wyszu-
kiwarki internetowej, co z kolei 
ma wpływa na uzyskiwane 
miejsce w rankingu stron.

SSL buduje 
dobry wizerunek

Świadomi użytkownicy, zwracają 
uwagę na to, czy dane które 
przetwarza serwis, są odpowied-
nio chronione. Brak bezpieczne-
go szyfrowania skutkuje  
wyświetleniem w przeglądarce 
komunikatu o niskim poziomie 
bezpieczeństwa witryny. 

SSL zabezpiecza 
Twój biznes

Brak odpowiedniego zabezpie-
czenia na stronie może narażać 
wrażliwe dane Twoich klientów, 
jak i dane Twojej firmy na ataki 
ze strony złośliwego oprogramo-
wania. Może to negatywnie 
wpłynąć na stabilność Twojej 
działalności.

Czy wiesz, że…

Jeżeli domena nie posiada SSL, Google Chrome wyświetla wyraźny komunikat o tym, że strona jest potencjalnie 
niebezpieczna. Taka informacja przy wejściu na serwis może przełożyć się na porzucenie wizyty, a jest o co zadbać – 
Google Chrome wg Wikipedii, w 2019 r. miał blisko 63% udziału w rynku przeglądarek w Polsce. 


