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SÄKRA ER WEBBLÖSNING 
 
 
Nu varnar webbläsare för icke säkra hemsidor. Driver ni i 
er mening en seriös hemsida så måste era besökare 
mötas av en säker hemsida.  
 
Vad är https och varför ska man ha det på sin hemsida. 
En klassisk hemsida använder sig att http istället för 
https.  
 
Https innebär att hemsidan får ett eget certifikat som 
innebär att hemsidans legitimitet verifierats, dessutom 
är all trafik krypterad för besökaren vilket innebär att 
elaksinnade inte kan ”sniffa” kreditkortsnummer etc.  
 
Kort beskrivet ni erbjuder era besökare en säkrare webbplats.  
 
Nu varnar marknadens mest vanligen förekommande webbläsare om en hemsida inte är säker. Det gör att 
besökare backar ur från hemsidor som inte är säkrade… 
 

 
 
Vallagruppen har lösningen för ert företag och vi utför nedan när vi inför denna säkerhet.  

 
http till https och vad som utförs…. 
 

• SSL – Vi skapar ert certifikat som är knutet till er domän.  Det är ett certifikat per hemsida / webbplats 

• Google Search Console Registrering – Vi registerar er webbplats på Webmaster tool för https 

• http omstyrning till https://erdomän Vi styr om alla länkar så att de bär mot https 

• Google Analytics – Vi ändrar inställning för er spårning av er hemsida (Statistik genom Analytics) 

• Vi installerar er webbplats på server avsedd för SSL Certifikat (https) 

• Vi installerar och lägger på ert certifikat på er webbplats 

• På Google Search Console indexerar vi en ny inläsning av samtliga länkar på er webbplats 
 

 
Pris: 5 995:- / sajt exkl. moms.  
 
 

Vallagruppen AB är ett IT företag som över 15 år opererat i Linköping med omnejd. 
Vårt mål är att alltid ligga i framkant när det gäller teknik och kunskap.  

Vi är INNOVATIVA och ser vad du som kund behöver bäst. 
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