
 
 

Proteja os Recursos Corporativos contra Acesso não 

Autorizado com Certificados Digitais para Dispositivos 

Móveis Gerenciados pelo Microsoft Intune 
Com o Microsoft Intune, as empresas conseguem gerenciar dispositivos móveis 
e aplicativos usados pelos funcionários para acessar os dados da empresa, 

conseguem proteger as informações da empresa ajudando a controlar a maneira 
como os funcionários acessam e compartilham essas informações e 
conseguem usar a nuvem inteligente para garantir que dispositivos e aplicativos 

sejam compatíveis com os requisitos de segurança da empresa. 

A implantação de certificados digitais em dispositivos gerenciados pelo Intune 

adiciona outra camada de segurança para proteger recursos corporativos, como 
clientes de e-mail, VPNs e Wi-Fi contra acesso não autorizado a dispositivos. 

Somente dispositivos autorizados com certificados configurados 
adequadamente conseguem acessar recursos corporativos, reduzindo 

drasticamente a ameaça de dispositivos defraudadores na rede. Além disso, os 
funcionários se beneficiam com uma melhor experiência de usuário, pois o 
processo de autenticação é perfeito e elimina a necessidade de inserir um nome 

de usuário/senha ou fazer referência a um aplicativo de autenticação secundário. 

Fornecimento automático de certificados digitais da GlobalSign 

para dispositivos gerenciados pelo Microsoft Intune 

A solução de gestão e automação de PKI da GlobalSign usa o suporte ao 
protocolo SCEP (Protocolo para Inscrição Simples de Certificados) no Microsoft 

Intune para fornecer certificados digitais de forma ininterrupta e segura a todos os 
dispositivos móveis gerenciados na plataforma, independentemente de serem da 
empresa ou dos próprios funcionários (BYOD - traga seu próprio dispositivo). 

Cada dispositivo registra-se diretamente na solução da GlobalSign, portanto, a 
chave privada nunca sai do dispositivo. 

Além disso, a integração adiciona uma camada de verificação de integridade 
na segurança do Pedido de Assinatura de Certificado (CSR), a qual não estava 
disponível anteriormente para os administradores de TI da empresa. Isso 
aumenta a garantia de que a identidade contida no certificado corresponde à 
identidade associada à política do Intune definida para o dispositivo/usuário. 

Muito além do celular: automação de certificados para todos os endpoints 

associados ao domínio 

A integração com o Microsoft Intune faz parte da solução mais abrangente de 

gestão e automação de PKI da GlobalSign, que também se conecta ao Active 
Directory. Com isso, as empresas conseguem utilizar a Política do Grupo para 

 
 
 
 
 
■ IMPEÇA O ACESSO NÃO 

AUTORIZADO A DISPOSITIVOS 

Garanta que apenas dispositivos 

aprovados com certificados configurados 

adequadamente acessem recursos 

corporativos, como clientes de e-mail, 

VPNs e Wi-Fi. 

■ REDUZA A DEPENDÊNCIA 

DE SENHAS 

A autenticação baseada em certificados 

substitui a necessidade de nome de 

usuário e senha dos funcionários para 

acessar recursos corporativos, 

aumentando ainda mais a segurança e 

proporcionando uma experiência de 

usuário mais simples. 
 
■ IMPLEMENTAÇÃO SIMPLIFICADA 

A integração facilita a implementação 

dos certificados da GlobalSign pelo 

Microsoft Intune e utiliza o 

gerenciamento de políticas do Microsoft 

Intune para garantir que os dispositivos 

certos recebam os certificados corretos. 

 

 

fornecer automaticamente e instalar tranquilamente certificados para todos os 
usuários e máquinas associados ao domínio. 

 

Sobre a GlobalSign 

A GlobalSign é o fornecedor líder de soluções confiáveis de identidade e segurança digital que 

permitem às pequenas e grandes empresas de todo o mundo, bem como às empresas 

fornecedoras de serviços na nuvem e às empresas inovadoras na área da Internet das Coisas 

(IoT), assegurar as comunicações on-line, gerenciar milhões de identidades digitais verificadas e 

automatizar a autenticação e criptografia. A sua infraestrutura de chave pública (PKI) escalável e 

suas soluções de identidade suportam bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que 

compõem a Internet de Todas as Coisas (Internet of Everything - IoE). 
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Integração da GlobalSign com o Microsoft Intune 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

 

Saiba mais sobre como a 
GlobalSign automatiza a 

gestão de certificados e 

simplifica o uso de PKI 

mailto:contato@globalsign.com
mailto:contato@globalsign.com
https://www.globalsign.com.br/
https://www.globalsign.com.br/
https://www.globalsign.com/pt-br/auto-enrollment-gateway/
https://www.globalsign.com/pt-br/auto-enrollment-gateway/
https://www.globalsign.com/pt-br/auto-enrollment-gateway/
https://www.globalsign.com/pt-br/auto-enrollment-gateway/
https://www.globalsign.com/pt-br/auto-enrollment-gateway/
https://www.globalsign.com/pt-br/auto-enrollment-gateway/
https://www.globalsign.com/pt-br/auto-enrollment-gateway/
https://www.globalsign.com/pt-br/auto-enrollment-gateway/

		2019-05-29T12:48:37-0400
	Marketing




