
 

 
 

 

A maneira mais fácil de adicionar assinaturas digitais 
legalmente aceitas e com confiança pública ao fluxo de 
trabalho do Adobe Sign 

 

As assinaturas digitais agora são acessíveis para empresas de todos os tamanhos por 
meio de uma integração perfeita entre a GlobalSign e o Adobe Sign. A integração 
baseada em nuvem oferece uma verdadeira experiência de assinatura completa e reduz 
barreiras como custo, manutenção de hardware e conhecimento interno. 

Crie fluxos de trabalho de documentos totalmente digitais com o Adobe 
Sign para obter as mais simples experiências de assinatura 

O Adobe Sign é o líder de documentos digitais confiáveis e a solução de assinaturas 
favorita da Microsoft. Ele oferece suporte a fluxos de trabalho diretamente por meio do 
portal on-line do Adobe Sign, de dentro do Adobe Acrobat e por meio de integrações com 
as principais aplicações empresariais, como Salesforce, Microsoft Office 365, SharePoint, 
SAP Ariba e Workday. Essa flexibilidade sem comparação permite que as organizações 
configurem e automatizem fluxos de trabalho e obtenham assinaturas em tempo recorde. 

■ Simplifique o processo de assinatura para cada departamento (por exemplo, 

contratos de venda, aprovações jurídicas) e cada relação (por exemplo, funcionários 

que assinam documentos de RH, fornecedores externos para compras e clientes 

para integração) com fluxos de trabalho personalizáveis para a marca e que 

funcionam em qualquer dispositivo. 

■ O Adobe Sign oferece segurança robusta e está em conformidade com as 

certificações ISO 27001, SOC Tipo 2, SAFE-BioPharma e PCI DSS. 

 
Adicione assinaturas digitais compatíveis de garantia superior a seus 
fluxos de trabalho sem hardware físico para gerenciar ou tempo de 
desenvolvimento 

O Serviço de Assinatura Digital baseado em nuvem da GlobalSign integra-se ao Adobe 

Sign por meio da especificação técnica do Consórcio de Assinaturas em Nuvem e do 

Programa de Parceiros de Assinaturas em Nuvem da Adobe. Isso significa que as 

organizações que utilizam o Adobe Sign podem facilmente adquirir certificados da 

GlobalSign (após a conclusão dos processos de verificação de identidade) e criar 

assinaturas que se tornarão confiáveis automaticamente dentro da plataforma. 

O serviço baseado em nuvem lida com todos os componentes criptográficos 

necessários para implantar assinaturas digitais (por exemplo, serviços de assinatura 

de certificados, registro de data e hora, gerenciamento de chaves, OCSP e CRL) nos 

bastidores; não há necessidade de tempo de desenvolvimento, investimento em 

hardware ou conhecimento avançado em PKI dos clientes do Adobe Sign. 

■ Crie assinaturas digitais confiáveis para os fluxos de trabalho do Adobe Sign. As 

assinaturas digitais da GlobalSign autenticam a identidade do assinante, incluem 

registros incorporados de data e hora confiáveis e criam um selo inviolável no 

conteúdo do documento. 

■ Assine com identidade individual ou em nível departamental. 

■ Várias opções de verificação de identidade, incluindo integração com o Active 

Directory e com outros sistemas de autenticação empresariais para 

funcionários ou verificação em vídeo para usuários externos. 

■ Não há necessidade de hardware, conhecimento em PKI ou tempo de 
desenvolvimento. 

■ A EXPERIÊNCIA DE ASSINATURA MAIS 
SIMPLES PARA SEUS FLUXOS DE 
TRABALHO DIGITAIS 
O Adobe Sign simplifica o processo de 
assinatura com fluxos de trabalho 
personalizáveis que se integram às principais 
aplicações empresariais. 

 
■ PROTEJA SEUS DOCUMENTOS E 

GARANTA A CONFORMIDADE COM 
ASSINATURAS DIGITAIS CONFIÁVEIS  
As assinaturas digitais baseadas em PKI 
oferecem garantia maior do que outros tipos 
de assinaturas eletrônicas e asseguram uma 
conformidade regulatória mais rígida. 

 
■ A INTEGRAÇÃO PERFEITA FACILITA A 

ADIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS A 
FLUXOS DE TRABALHO DO ADOBE SIGN  
O Serviço de Assinatura Digital da GlobalSign 
integra-se ao Adobe Sign por meio da 
especificação técnica do Consórcio de 
Assinaturas em Nuvem e do Programa de 
Parceiros de Assinaturas em Nuvem da 
Adobe. Os usuários do Adobe Sign podem 
criar assinaturas digitais confiáveis dentro da 
plataforma sem necessidade de hardware, 
conhecimento em PKI ou tempo de 
desenvolvimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATASHEET 

 

CARACTERÍSTICAS 

Integração entre a GlobalSign e o Adobe Sign 
 



 

 
 
 
 
 

Como Funciona 
 

1. Obtenha uma conta empresarial do Adobe Sign, caso ainda não tenha uma. 
 

2. Cadastre-se na GlobalSign para obter uma conta do Serviço de Assinatura Digital. 

 
a. Verifique de qual pacote de assinatura você precisa. Seu gerente de contas o 

ajudará a selecionar o pacote de assinatura adequado com base nas necessidades 
do seu negócios, incluindo identidade do assinante e volume de assinaturas. 

 
b. Validação de organização - A GlobalSign verificará a identidade de sua 

organização. Essa informação é incluída em todos os certificados ligados a sua 
conta (funcionários e assinantes externos). 

 
c. Autenticação de assinante individual - Para permitir que os usuários em sua conta 

do Serviço de Assinatura Digital assinem digitalmente, precisamos de um método 
de autenticação. Selecione seu método de autenticação de usuário, incluindo: 

 

i. Integração com o Active Directory: assinatura de funcionários 
 

ii. Sistemas de autenticação empresarial (OAUTH e SAML): 

assinatura de funcionários 

 

iii. Verificação de ID em vídeo: sem assinatura de funcionário/assinatura 
individual externa (por exemplo, cenários B2C) 

 
A equipe da GlobalSign configurará sua conta do Serviço de Assinatura Digital para 
refletir as informações acima: pacote de assinatura, detalhes verificados da organização 
e método de autenticação selecionado. 

 
3. Quando sua conta do Serviço de Assinatura Digital for finalizada pela GlobalSign, seus 

usuários do Adobe Sign poderão assinar com certificados dessa conta. Basta selecionar a 
GlobalSign como provedora de ID Digital no Adobe Sign e autenticar através do método 
escolhido acima. 

 

4. Comece a assinar! As assinaturas digitais geradas refletirão a identidade do assinante 
individual autenticado, a identidade de sua empresa conforme a verificação pela GlobalSign 
e um registro de data e hora confiável para validar a data e a hora da assinatura. 

 

 

 
 
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). 

© Copyright 2018 GlobalSign 
 
EUA:   +1 877 775 4562 

Brasil: +55 11 4680 6754 

UE:     +32 16 89 19 00 

contato@globalsign.com    www.globalsign.com 

 

 

Sobre o Adobe Document Cloud e o Adobe Sign 

No centro do Adobe Document Cloud estão o 

Adobe Acrobat DC, a melhor solução de PDF 

do mundo, o Adobe Sign, a solução líder de 

assinatura eletrônica que permite que 

qualquer pessoa assine eletronicamente e 

envie documentos de qualquer dispositivo, e 

os poderosos aplicativos móveis 

complementares. Mais de 6 bilhões de 

transações de assinaturas eletrônicas e 

digitais são processadas por meio do 

Document Cloud anualmente, incluindo 

empresas globais como HSBC, Academy of 

Art, AmerisourceBergen, Deloitte, Diners Club, 

JLL, Mastercard, The Royal Bank of Scotland, 

Estado do Havaí e Verizon. Com centros de 

dados nos EUA, no Reino Unido, na 

Alemanha, no Japão e na Austrália, as 

organizações do mundo todo contam com o 

Document Cloud e com o Adobe Sign para 

obter assinaturas eletrônicas móveis rápidas e 

seguras em qualquer lugar. 

 

Sobre a Adobe 

A Adobe está mudando o mundo com 

experiências digitais. Para obter mais 

informações, visite www.adobe.com. 

© 2018 Adobe Systems Incorporated. Todos os 

direitos reservados. Adobe e o logotipo da Adobe 

são marcas comerciais registradas ou marcas 

comerciais da Adobe Systems Incorporated nos 

Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as 

outras marcas comerciais pertencem aos 

respectivos proprietários. 

855-959-0100 

www.adobe.com 
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