
E-ServicesIntegration Agents

Nossas soluções permitem que empresas, 
provedores de serviços de nuvem e demais 
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 autenticação e 
criptografia de maneira eficiente e segura. 

Oferecemos, ainda, soluções de PKI e Gestão 
de Identidades e Acessos (IAM), capazes de 
suportar bilhões de serviços, dispositivos, 
pessoas e coisas que compreendem a IoE.

TM

Provendo Identidades Confiáveis à Internet de Todas as Coisas
Identity for Everything

Mais de 5 milhões de certificados digitais / 
identidades digitais emitidos a pessoas, 
websites e máquinas

Mais de 2,5 milhões de certificados SSL 
emitidos para servidores

Mais de 50 milhões de certificados IoE ao 
redor do mundo confiam na raíz GlobalSign

Mais de 25 milhões de certificados contam 
com a confiança pública fornecida pela 
raíz GlobalSign

Membro do Fórum CA/B, Grupo de Trabalho 
Anti-Phishing, NAESB BoD, Colaborador 
NIST, Colaborador Kantara, Certificado 
WebTrust, entre outros
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Serviços de Identidade
Com infraestrutura robusta composta por data centers globais e instrumentação de classe mundial, 
redundante e de alta disponibilidade para proteger o ambiente web, nossa empresa tem capacidade 
para atender demandas de escalabilidade massiva do mercado emergente da IoE, equivalente a 
U$14,4 trilhões, provendo identidades confiáveis para tornar suas conexões ainda mais seguras.

API RESTful de alta velocidade e uma 
infraestrutura paralela eficiente e integrada 
para atender emissões de certificados em 
alto volume, escala e disponibilidade

AC de Alto Volume

Assina e criptografa comunicações internas 
confidenciais e mitiga ameaças de phishing

Segurança de Email (S/MIME)

Assinatura digital e certificação de documen-
tos criados em PDF e Microsoft Office

Segurança de Documento

Serviços de assinatura de código

Desenvolvedor 

Certificados SSL para hospedagem

Segurança de Hospedagem na Web

Com a integração PKI móvel e MDM 
AirWatch, essa solução possibilita acesso 
móvel, seguro e conveniente para clientes e 
parceiros às redes corporativas

Autenticação Móvel para Usuários 
Internos e Externos

Empresas de grande e pequeno portes confiam na GlobalSign para verificar identidades e conduzir bilhões
de transações ao redor do mundo. Dentre nossos clientes, estão a maior empresa de varejo do mundo,

o maior provedor de telecomunicação e algumas das maiores empresas automotivas.
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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

Para mais informações sobre nossos produtos, 
casos de sucesso e informes oficiais, acesse 
www.globalsign.com/pt-br

US: +1 877 775 4562
BR: +55 11 4680 6754
contato@globalsign.com

Solução de fácil implementação para gerenciar 
acessos e identidades de usuários, incluindo SSO 
e diferentes métodos de autenticação

Gestão de Identidades e Acessos (IAM)

Ideal para localizar e gerenciar certificados, 
reduzir riscos, se proteger contra ataques 
digitais e, ainda, controlar custos com SSL

Gerenciamento Compreensivo
de Certificados SSL

Programas de raíz confiada, AC dedicada, AC 
interna e OCSP 

Serviços de AC

Assegura que somente usuários e máquinas 
aprovados tenham acesso a suas redes, 
através de autenticação por certificado

Autenticação e Controle de Acessos 


