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Pats SSL sertifikatas yra tik failas su kriptografiniu 
raktu. Sertifikatais programuotojai patvirtina 
programinės įrangos autentiškumą, tinklo 
administratoriai.  SSL sertifikatus naudoja TLS 
standartu veikiančios programos.
Tad ir SSL sertifikatai tinka ne tik naršyklėms ir 
interneto svetainėms, bet ir el. pašto bei kitoms su 
serveriu bendraujančioms programoms.

Kas yra SSL?



Kaip veikia SSL sertifikatai?
 

Patvirtina duomenų šaltinį;
Užšifruoja duomenis persiuntimui viešais interneto tinklais;
Garantuoja jų originalumą gavėjui.

SSL sertifikatai naudojami saugiam duomenų perdavimui
 tarp serverio ir naršyklės. SSL sertifikatai:



Kartu su SSL sertifikatu naršyklė gauna ir viešą užšifravimo raktą 
(žalią).
Duomenis iššifruoti gali tik privatus iššifravimo (raudonas) raktas. Jį 
serveris laiko slaptai ir niekam neduoda. Užšifruotus duomenis 
išsišifruoti gali tik serveris savo raudonu raktu – net duomenų 
siuntėjas nebegali išsišifruoti duomenų, kai juos užšifruoja.

Svarbiausias SSL sertifikato komponentas 
yra kriptografiniai raktai.



Kaip atskirti puslapį su SSL?
Saugaus puslapio pavyzdys su SSL

Nesaugaus puslapio pavyzdys be SSL



SSL Pagrindiniai privalumai

Neribotas B2B ir B2C išplėtimas
Užtikrintas galutinio pirkėjo konfidencialumas
Maža palaikymo kaina
Efektyvi kainodara dėl produkto pasiekiamumo 
internetu
Greitesnė investicijos grąža
Greitas diegimas



Jeigu dvejojate, ar svetainėje reikėtų įdiegti SSL sertifikatą, 
rekomenduojame pasvarstyti, ar lankytojai norėtų, kad 
informacija, kurią jie pateikia svetainėje, būtų matoma 

tretiesiems asmenims.
 

Kodėl verta turėti puslapį su 
SSL?



Atsiskaitymai mokėjimo kortele suvedant 
kortelės duomenis
Naujo svetainės naudotojo registracija
Užklausos forma nurodant savo kontaktinius 
duomenis
Naujienlaiškių gavimo forma
Paieškos forma svetainėje

Dažniausiai siekiama apsaugoti lankytojų 
pateikti duomenys ir jautri informacija:

Visą šią informaciją treti asmenys galėtų perimti 
jei svetainėje nebūtų naudojamas SSL 

sertifikatas.



Mūsų rekomandacija 
jums

Siekiant to išvengti, rekomenduojame 
nedvejoti ir savo svetainės lankytojus apsaugoti 

įdiegiant SSL sertifikatą.



Mūsų kontaktai

Mūsų puslapis: https://www.scopri.lt/
Elektroninis paštas: info@scopri.lt

Telefonas: +37066292616

https://www.scopri.lt/

