
Principais Aplicações

Plataforma de gerenciamento de 
certificados na nuvem que reduz a 
complexidade de gestão e emissão de 
múltiplos certificados SSL e digitais, a 
partir de uma solução fácil, com ótimo 
custo-benefício e que não requer a 
criação de uma infraestrutura interna 
dedicada em sua empresa.

Gerenciamento e
Suporte a Certificados
Corporativos

Plataforma PKI Gerenciada

Certificados SSL / TLS: Proteção de redes 
internas e públicas com certificados SSL - OV, EV, 
Wildcard e Multi-domínio com opção de adicionar 
Nome de Assunto Alternativo (SAN)

Assinaturas Digitais: Processos eletrônicos mais 
confiáveis com assinaturas para documentos PDF 
e MS Office

Proteção de E-mail (S/MIME): Assinatura e 
criptografia de e-mails e proteção contra phishing

Autenticação de Usuários: Autenticações mais 
eficientes, seguras e de fácil utilização, baseadas 
em certificados

Autenticação de Máquinas e Dispositivos: 
Maior proteção nos acessos corporativos

Autenticação Móvel: Segurança e conveniência 
nos acessos corporativos (email, VPN, Wi-Fi e 
demais aplicativos) via dispositivos móveis. A 
automação é possível, através de plataformas 
MDM, como a AirWatch 

Nossa plataforma PKI gerenciada e 
nossos serviços de identidade digitais 
são operados sob uma infraestrutura 
robusta e auditada pela WebTrust, que 
conta com a presença de data centers 
globais e o uso de instrumentação de 
classe mundial, redundante e de alta 
disponibilidade para proteger a rede e 
atender demandas de escalabilidade 
massiva do mercado emergente da IoE.  

Plataforma baseada em SaaS

© Copyright 2016 GlobalSignwww.globalsign.com/pt-br



Funcionalidades da PKI Gerenciada
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Fundada em 1996, a GlobalSign é uma empresa líder provedora de identidade e segurança digitais. Suas soluções permitem que 
empresas, provedores de serviços de nuvem e organizações que fazem parte da IoE (Internet de Todas as Coisas) ao redor do mundo 
todo protejam suas comunicações online, gerenciem milhares de identidades digitais e, ainda, automatizem seus processos de auten-
ticação e criptografia de maneira eficiente e segura. As soluções de PKI e Gestão de Identidades e Acessos (IAM) suportam bilhões 
de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que compreendem a Internet de Todas as Coisas.

Sobre a GlobalSign
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casos de sucesso e informes oficiais, acesse 
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Administração de usuários, diversas opções de solicitações, acesso a relatórios personalizados 
sobre características da PKI e detalhes das atividades de seus usuários, dentre outras.

Emissão Instantânea de Certificados Multifuncionais

Se o(s) perfil(s) ou domínio(s) de sua empresa estiverem previamente habilitados, você poderá emitir 
certificados instantaneamente para assinar digitalmente e criptografar emails (S/MIME), autenticar
usuários e dispositivos para acesso a redes, contar com autenticação e segurança móveis, assinar
digitalmente documentos criados em PDF e MS Office, além de acessar cartões inteligentes (SmartCard)

Automação via Diretório Ativo

Automatize o ciclo de vida de seu certificado e seu fluxo de trabalho com a integração entre APIs e o 
Diretório Ativo (Portal de Inscrição Automática - AEG) da GlobalSign. Com essa solução, você poderá 
prover certificados automaticamente a todos os usuários, dispositivos, máquinas e servidores conectados 
a domínios, sem a complexidade de gerir uma PKI interna

Perfis Múltiplos de Organização

Registre mais de uma empresa ou departamento (perfis) sob uma mesma conta. Ideal para entidades 
guarda-chuva que precisam gerenciar certificados para diversos subgrupos, essa solução permite
monitorar, gerenciar e centralizar todas as atividades dos certificados em uma única conta

Permissões de Uso

No domínio ou nível de perfil, o administrador e os gerentes da conta poderão definir quais colaboradores 
terão permissão para aprovar, renovar e revogar certificados, assegurando-se de que somente pessoas
autorizadas possam acessar as atividades do certificado de sua empresa

Sem Taxas Adicionais

Não existem taxas adicionais para reemissão, hospedagem ou configuração, nem são cobrados valores 
extras para a criação de perfis múltiplos ou o uso de chave estendida

Contratos Flexíveis e Licenças de Emissão Ilimitadas

A PKI Corporativa oferece descontos significativos e diferentes opções de compra para maior flexibilidade
na hora de planejar o orçamento de sua empresa. Estão disponíveis opções de Compra por Demanda 
(Pay as You Go), Método de Depósito e Licenças de Emissão Ilimitada


