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Nosso Portal de Inscrição Automática (AEG) funciona
como um proxy entre a AC SaaS da GlobalSign, 
auditada pela WebTrust, e o Diretório Ativo da sua 
empresa. Com o AEG da GlobalSign, você automa-
tiza a inscrição, o provisionamento, a instalação e o 
gerenciamento de certificados, com um custo muito 
mais baixo relacionado à PKI, e reduzindo riscos de
falhas no sistema e gerenciamento de chaves.

Integração com o Diretório Ativo
Substitua sua AC da
Microsoft sem perder os 
benefícios da automação

Os mesmos benefícios da
Microsoft com mais eficiência

Conheça as Vantagens da
AC SaaS da GlobalSign

Provisionamento automático de
certificados para todos os objetos
conectados ao domínio

Suporte a diversos modelos de
certificados e aplicações

Controle os tipos de certificados 
que deverão ser providos à cada 
objeto, através da configuração de 
políticas de grupo no Diretório Ativo

A GlobalSign gerencia toda a segurança e alta
disponibilidade das operações da AC, para que 
sua empresa cumpra com os requerimentos de 
segurança mais atualizados da indústria

Sua equipe de TI terá mais tempo para se focar 
em responsabilidades centrais, sem se preocupar 
com a gestão da criptografia e de certificados

Gerenciamento eficiente do ciclo de vida comple-
to do certificado, através do AEG

Acesso a um Portal Centralizado em nuvem, 
permitindo a provisão de certificados para objetos 
não associados ao domínio, ou fora do ambiente 
Windows via inscrição manual ou conexão com 
APIs e plataformas MDM

Redução do custo de posse em até 50%

Opção de adicionar certificados com Confiança 
Pública



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

Funcionalidades e Vantagens do AEG

O AEG pode ser instalado em servidores Windows 2008 R2 ou Windows 2012 R2. 
Confira suas funcionalidades, que vão além do que a AC da Microsoft oferece.

Caso você precise de certificados publi-
camente confiáveis para enviar emails
assinados digitalmente ou criptografados
para fora da empresa, para páginas e 
sistemas externos ou assinatura, você 
poderá emití-los através da raíz publica-
mente confiada da GlobalSign, evitando 
erros e alertas gerados por uma raíz 
privada

Confiança Pública Recuperação e 
Arquivamento de Chave
Durante o processo de inscrição do 
certificado, a chave privada é enviada 
ao servidor local designado e nele 
arquivada. A recuperação e o arquiva-
mento de chave ajuda a prevenir a 
perda permanente de dados criptografa-
dos, caso a chave de criptografia origi-
nal não esteja mais disponível

Delegue serviços de criptografia e 
gerenciamento de certificados à uma
AC publicamente confiável e reduza os 
riscos de operação de uma PKI interna, 
além de otimizar seus recursos de TI

AC baseada em SaaS

Emita certificados para objetos não 
associados aos domínios, como rotea-
dores, dispositivos móveis e máquinas
foram do ambiente Windows. A 
inscrição pode ser feita através do 
portal em nuvem por inscrição manual
ou plataformas de Gerenciamento de
Dispositivo Móvel (MDM) linkadas ao
servidor SCEP para emissão de certifi-
cados aos seus dispositivos móveis

Servidor SCEP
Suporte a Templates
de Certificados
Modelos de certificados aplicáveis a 
diversos tipos de usos como: S/MIME 
(com recuperação e arquivamento de 
chave), autenticação de usuários e 
máquinas, autenticação com cartões 
inteligentes, assinaturas digitais para 
documentos MS Office, SSL e Sistema 
de Arquivos Criptografados (EFS)

Emissão e gestão de certificados
automaticamente e por todo o seu ciclo 
de vida, economizando os recursos de TI 
e, ainda, reduzindo riscos de certificados 
expirados, bem como a interrupção do 
fluxo de trabalho dos negócios

Gerenciamento Automatizado da PKI

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
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