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Portal de Auto Registro Corporativo

O que é a Portal de Auto Registro Corporativo?

Integração com o Active Directory que possibilita a total automação dos processos envolvendo 
certi�cados de segurança digital

O nosso Software age como um portão de entrada entre os serviços da 
GlobalSign de certi�cados baseados em SaaS e o ambiente Windows da 
Organização, simulando os aspectos de uma Autoridade de Certi�cação 
Corporativa Microsoft local enquanto encaminhando todas as solicitações de 
registro dos certi�cados para a GlobalSign. 

A integração com o Active Directory permite a inscrição e provisionamento 
dos certi�cados de maneira e�ciente e rápida, sem sacri�car o controle. 
Con�gurando as diretivas dos grupos no AD, o administrador determina 
quais usuários ou máquinas estão associados a quais tipos de certi�cados.

Emissões e renovações automáticas de certi�cados para 
usuários e máquinas

Aproveita as informações do Grupo de Políticas do AD 
para determinar o tipo de certi�cado

Características e Benefícios

                                Para maiores informações sobre a GlobalSign, visite nosso site ou entre em contato conosco
                                                             www.globalsign.com | contato@globalsign.com I 1-603-570-7060

Como Funciona:

Auto Inscrição e Instalação Silenciosa
Aproveitando as informações existentes no AD, o Portal de Auto Registro 
Corporativo pode ser usada para enviar solicitações de certi�cados diretamente 
para os serviços da AC GlobalSign, evitando a necessidade de reintroduzir as 
informações dos usuários ou máquinas para a criação dos certi�cados. 

Além disso, os certi�cados podem ser solicitados, emitidos e instalados de 
maneira automática para qualquer cliente de domínio-associado Windows ou 
máquinas, que estejam con�gurados para a inscrição automática de certi�ca-
dos. Isto signi�ca que não há nenhuma etapa adicional de instalação para o 
usuário �nal.

Suporte a todos os tipos de equipamentos Windows
O Portal de Auto Registro Corporativo pode ser utilizada para cadastrar e 
emitir certi�cados para servidores web, desktops, laptops e Controladores 
de Domínios.  Possibilita a automação dos processos para os seguintes 
certi�cados:

Minimização dos custos de migração PKI

Não há a necessidade de migração de software por parte 
do usuário �nal

Não há a necessidade do gerenciamento de chaves 
criptográ�cas ou certi�cados

SSL a nível Organizacional (padrão e Wildcard) e de Validação Estendida 
(barra verde).

PKI:
- Assinatura de e-mails, con�rmando assim ao recipiente a origem do mesmo.

- Criptogra�a de conteúdo de e-mails, assim caso interceptado por terceiros a    
   informação não será decifrável, apenas o recipiente original poderá ter  
   acesso a esta.

- Autenticação de dois fatores, solicitando o certi�cado para acesso a sistemas 
   e portais aumentando assim o nível de segurança da empresa.

- Assinatura de documentos Microsoft O�ce.  

Aproveita o investimento já realizado no Windows e AD

Os Certi�cados para máquinas não requerem nenhuma 
interação por parte dos usuários

Requer mínima interação do usuário para os Certi�cados 
Individuais

Acaba com os custos e problemas de uma AC local, utilizando 
a Nuvem. O SaaS da AC GlobalSign oferece o gerenciamento 
da segurança, alta disponibilidade e operações de uma AC 
ao mesmo tempo em que retendo o controle dos usuários 
e suas políticas. 

Aumento da segurança através do processo automático 
de certi�cação de máquinas e usuários

Diminuição nos custos de Gerenciamento dos Certi�cados
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