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PROJEKT

SSLReseller.pl jest marką należącą 

do MSERWIS.pl. W ramach serwisu  

SSLReseller.pl proponujemy naszym klientom 

rozwiązania z zakresu certyfikatów SSL 

udostępniając je hurtowo oraz po atrakcyjnych 

cenach.

WYZWANIE

Wraz z rozwojem handlu internetowego pojawiły się 

obawy o bezpieczeństwo poufnych danych użytkowników  

przetwarzanych podczas transakcji. Jeśli firma sprzedająca 

produkty w Internecie nie zabezpieczy odpowiednio swojej 

strony internetowej, może to grozić wyciekiem danych 

podczas płatności online. Dane użytkowników (np. numer karty  

kredytowej) mogą wówczas wpaść w niepowołane ręce. Aby  

temu zapobiec należy zainstalować na stronie odpowiedni 

certyfikat SSL, który zaszyfruje dane przesyłane między 

użytkownikiem a serwerem.

Obecnie prowadzimy sprzedaż certyfikatów SSL renomowanych 

marek w 3 różnych serwisach – mserwis.pl, certyfikaty24.pl 

i domeny.tv. Część z naszych klientów prowadzi jednak sprzedaż 

certyfikatów SSL pod swoją marką i wprowadzanie ręcznie 

wszystkich danych potrzebnych do zamówienia jest dla nich 

problematyczna. Powstała więc konieczność stworzenia na 

ich potrzeby zarówno API do bezpośredniej integracji, a także  

serwisu, gdzie mogliby podejrzeć stan zamówień i w razie 

potrzeby złożyć takie zamówienie ręcznie.



REALIZACJA

SSLReseller jest systemem webowym oraz PaaS, który powstał dla 

wąskiego, specyficznego grona odbiorców, wypełniając w ten sposób 

lukę wśród naszych pozostałych serwisów. Typowym klientem 

serwisu jest inny podmiot gospodarczy, który sprzedaje bądź planuje 

rozpocząć sprzedaż certyfikatów SSL dla swoich klientów pod swoją 

marką, bądź też planuje zakup hurtowy na własne potrzeby. 

Najczęściej kupując w Internecie certyfikat SSL będzie on  

aktywowany dopiero po dokonaniu zapłaty – my postanowiliśmy to 

uprościć. W serwisie SSLReseller klienci dokonują przedpłaty i dzięki 

temu, że środki są dostępne na koncie w każdej chwili, po dokonaniu 

wyboru certyfikatu SSL proces jego zamówienia u wystawcy zostaje 

automatycznie uruchomiony. Wprowadzenie salda przedpłaconego  

do serwisu przyspieszyło wydanie certyfikatu do sekund, zamiast 

godzin, czy dni koniecznych na dotarcie do nas i zaksięgowanie 

przelewu. 

Ponadto, zintegrowaliśmy nasz serwis z systemami 

takich wystawców jak GeoTrust, Comodo, Thawte czy 

Symantec. Dzięki uproszczonym, a przy tym w pełni 

bezpiecznym procedurom zamawiania oferowanych 

przez nas certyfikatów jesteśmy w stanie realizować 

zamówienia automatycznie cały rok, przez całą dobę.

Dzięki pełnej integracji 
z największymi wystawcami, 

realizujemy zamówienia 
automatycznie,  

non stop.

“



REZULTATY

Dzięki serwisowi SSLReseller zewnętrzne firmy mogą bez przeszkód 

i w dużych ilościach dokonywać zakupu certyfikatów SSL dla 

swoich klientów bądź na własne potrzeby. Pozwala to zapewnić 

bezpieczeństwo korzystania z coraz większej ilości serwisów.

Korzystanie z serwisu jest całkowicie transparentne, co umożliwia 

klientom sprzedawanie naszych usług pod swoją marką, bez 

konieczności informowania ich o naszym pośrednictwie.

Dodatkowo, uproszczone, a przy tym w pełni bezpieczne procedury 

pozwalają na uzyskanie certyfikatu w kilka minut.
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