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Gerenciar PKI nunca foi tão complexo. 
Simplifique este processo.

 ■  AUTOMAÇÃO DE PKI
Emita e instale automaticamente 
certificados com tranquilidade nos 
bastidores – sem precisar envolver 
funcionários – criando uma experiência 
realmente perfeita para o usuário final.

 ■ RELATÓRIOS E GERENCIAMENTO 
DE PKI SIMPLIFICADOS
O painel prático facilita para os 
administradores gerenciar opções 
e protocolos de registro, gerando 
relatórios personalizados que podem 
ser exportados e programados 
regularmente.

 ■ AMBIENTES COM ENDPOINTS 
MISTOS 
O agente multiplataforma (XPA) 
do AEG é instalado facilmente em 
qualquer estação de trabalho ou 
servidor para Windows, MacOS, 
Linux, dispositivos móveis e sistemas/
plataformas de rede.

 ■  DIVERSOS CASOS DE USO 
Incluindo autenticação de usuário 
e máquina, certificados para rede 
e dispositivos móveis, login com 
SmartCard, assinaturas digitais, 
segurança de e-mail com Ready S/
MIME™, SSL/TLS, autenticação de 
cliente, DevOps e muito mais.

 ■  ARQUIVAMENTO, RECUPERAÇÃO 
E ROAMING DE CHAVES 
O AEG arquiva com segurança as 
chaves de criptografia para serem 
recuperadas posteriormente pelos 
usuários para os quais foram emitidas, 
bem como para outras máquinas em 
que estão conectados, minimizando o 
risco de perda de dados e reduzindo a 
necessidade de certificados e chaves 
duplicados.

 ■ SUPORTE A SCEP  
Suporta SCEP para a emissão de 
certificados a dispositivos móveis e 
em rede, e integração com Microsoft 
Intune, JAMF e outras MDMs. 

 ■ SUPORTE A ACMEv2 
Emissão automatizada para qualquer 
aplicativo cliente que suporte ACMEv2, 
como servidores Linux e ferramentas 
para DevOps.  
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BENEFÍCIOS
Atualmente, segurança é uma preocupação essencial para as empresas 
e respectivos clientes – especialmente com tantos funcionários flutuando 
entre trabalho remoto e híbrido. A Infraestrutura de Chave Pública (PKI) é 
fundamental para proteger as redes corporativas e autenticar os usuários 
e dispositivos que acessam os recursos dentro dela, garantindo que 
os dados transitem com segurança entre os endpoints. É preciso uma 
quantidade incrível de tempo e conhecimento em PKI para gerenciar 
essa situação, e a maioria das empresas não tem talento ou largura de 
banda interna para fazê-lo corretamente.

O que elas precisam é de um parceiro confiável com uma solução 
eficiente e extremamente segura capaz de automatizar, proteger e 
manter as identidades cada vez mais numerosas na rede corporativa.  
 

AEG – Dimensionável, Flexível, Poderoso
 
O Portal de Auto Registro Corporativo (AEG) da GlobalSign é uma 
solução de PKI gerenciada totalmente dimensionável projetada para 
ambientes corporativos que utilizem diversas plataformas e dispositivos. 
Ele atua como um portal direto entre o Atlas, a moderna plataforma de 
PKI da GlobalSign, e o Active Directory de sua empresa.  

O AEG oferece registro e fornecimento de certificados automatizados 
para uma ampla variedade de casos de uso, inclusive identidade do 
dispositivo, identidades da máquina, autenticação multifatorial (MFA), 
segurança de e-mail, assinatura digital e SSL/TLS.

O AEG é uma solução pronta para grandes empresas que buscam 
proteger sua força de trabalho ágil e simplificar os processos de TI, 
economizando tempo e dinheiro:   

 ■ Feche as lacunas de segurança em ambientes de trabalho remotos 
e híbridos;

 ■ Enfrente desafios decorrentes de dispositivos móveis pessoais 
(BYOD – Bring Your Own Device) com uma maneira mais simples e 
segura de adicionar novos dispositivos à sua rede;

 ■ Dimensione a PKI para que ela cresça junto com sua empresa; 
 ■ Mantenha-se atualizado com as melhores práticas de PKI e 

exigências regulatórias.
 ■ Emita certificados a partir da raiz publicamente confiável da 

GlobalSign ou de uma raiz privada hospedada e exclusiva, com uma 
ACI com a marca do cliente;

 ■ Reduza os riscos associados às operações internas de PKI 
terceirizando a criptografia e os serviços de PKI com  a GlobalSign, 
uma AC externa confiável com mais de 25 anos de experiência.

 ■ Utilize a infraestrutura existente e reduza a sobrecarga de TI com a 
GlobalSign;



Sobre a GlobalSign 
A GlobalSign é uma empresa líder provedora de identidades e segurança digital, cujas
soluções permitem que empresas, provedores de serviços de nuvem e organizações
da IoE ao redor do mundo todo protejam suas comunicações online, gerenciem
milhares de identidades e, ainda, automatizem seus processos de autenticação e
criptografia de maneira eficiente e segura. Sua Infraestrutura Escalável de Chaves
Públicas (PKI) e suas soluções de identidade suportam bilhões de serviços,
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Utilize a infraestrutura existente e reduza a sobrecarga de TI com a GlobalSign

 ■ Utilize a funcionalidade existente no Active Directory para facilitar a integração e o registro automatizado; 
 ■ As integrações de agente multiplataforma (XPAs) com MDMs, como Microsoft InTune, e suporte para 

protocolos, como SCEP e ACME, estendem o alcance do AEG a dispositivos e endpoints não MS, oferecendo 
cobertura completa; 

 ■ A GlobalSign gerencia segurança, alta disponibilidade e operações da AC, para que você cumpra os 
SLAs (Contratos de Nível de Serviço) e esteja alinhado com os padrões de auditoria, reforçando a postura de 
segurança;

 ■ Libere tempo para que as equipes de TI concentrem-se nas competências essenciais, ao invés 
de concentrar-se em tarefas enfadonhas de criptografia e PKI, automatizando funções fundamentais de 
gerenciamento do ciclo de vida do certificado e programando a geração de relatórios regularmente; 

Como o Portal de Auto Registro (AEG) Funciona

A integração com o Active Directory e o suporte aos protocolos SCEP e ACMEv2 permitem um processo de 
registro e fornecimento de certificados mais rápido e uniforme – com arquivamento e recuperação de chaves 
– sem prejudicar o controle. Os certificados podem ser emitidos por uma AC dedicada privada hospedada 
pela GlobalSign e/ou por uma AC pública da GlobalSign (para aplicativos de segurança que exigem confiança 
pública), todos baseados na alta disponibilidade e infraestrutura de segurança internacional da GlobalSign.


