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Visão geral do “EPKI”  
O Enterprise PKI (EPKI) é um componente do Centro de Certificados GlobalSign. 

 

 
 
 
 
 
 
* Opcional – Se sua conta estiver configurada com a opção de Autenticação de Dois Fatores (um recurso de segurança 
adicional), você precisará instalar um Certificado de Cliente para obter acesso à seção MY CERTIFICATES (Meus 
Certificados) da conta.



  

    
 

 

Instruções resumidas sobre o uso do EPKI 
O objetivo deste manual é apresentar os fundamentos da conta EPKI. Para detalhes completos, consulte o MANUAL 

DO ADMINISTRADOR EPKI ou acesse os links do manual e/ou artigos de suporte neste documento. 

 
Início 
 

1. Faça login em: www.globalsign.com/login 

2. Insira a ID do usuário (USER ID, por exemplo, PAR12345_nombreusuario) e a senha 

3. Clique na opção "PKI PARA EMPRESAS" (ENTERPRISE PKI) no menu superior.  
 
* Opcional: Se a sua conta EPKI estiver configurada com autenticação de dois fatores (um recurso de segurança 
adicional), você será solicitado a instalar um certificado de cliente para obter acesso à seção gerenciamento de ciclo 
de vida do certificado de conta. Os administradores de contas EPKI podem contatar o Suporte GlobalSign para 
habilitar (ou desabilitar) a função de autenticação de dois fatores. 
 
Observação: o Certificado de Autenticação de Cliente só deve ser usado para autenticar sua conta no GCC. O nome 
comum do certificado será seu ID do usuário (por exemplo, PAR10101_UserName). 
 

Configurar o Certificado de Autenticação do Cliente EPKI (Opcional)  
 

• Observação: passe diretamente para a próxima seção, se sua conta não estiver configurada para 
Autenticação de Cliente. 
 

 

 
1. Clique em "Exibir opções do menu do administrador" (View Admin Menu Options), lado superior esquerdo. 

2. Digite uma senha temporária para o link “Baixar” o certificado. 

3. Você receberá um e-mail de confirmação pelo recebimento do certificado dentro de 5 a 10 minutos. 
Baixe/instale o certificado (conforme descrito abaixo). Clique aqui para mais instruções. 

4. Clique no link incluído no e-mail e digite sua senha temporária. Em seguida, você será solicitado a criar a 
senha permanente para o certificado. 

5. Faça o download do arquivo .pfx que contém chaves públicas e privadas. Clique duas vezes no arquivo. O 
"Assistente de importação de certificados" será aberto para iniciar a instalação do certificado no seu 
Armazenamento de Certificados do Windows. A maioria dessas configurações pode permanecer como 
padrão. 

6. Quando você chegar na tela da senha, digite a senha permanente. Recomendamos marcar a opção: "Marcar 
esta chave privada como exportável". Quando esse processo estiver concluído, o Certificado de 
Administrador EPKI será instalado no seu Armazenamento de Certificados do Windows e estará disponível 

https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
http://www.globalsign.com/login
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382


  

    
 

 

para uso nos navegadores IE/Edge/Chrome. 

7. Quando a instalação estiver concluída, clique novamente em "Exibir opções do menu do administrador" 
(View Admin Menu Options). Você será solicitado a autenticar usando o seu Certificado de Administrador 
EPKI. Selecione seu certificado emitido no nome do seu ID de usuário. 

8. Pode ser que você seja desconectado, se isso acontecer, insira novamente suas informações de login. Em 
seguida, você será autenticado automaticamente no portal que fornecerá acesso aos Recursos de 
Gerenciamento de Certificados. 

 

Emissão do Certificado 
• Observação: É preciso concluir a verificação de perfil antes de emitir os certificados (de 2 a 3 dias úteis). 

 

Opções de emissão de certificado  
 

Menu Definição 

MEU CERTIFICADOS 
 

 Solicitar Certificados 
 
 

 
Emissão única 
 
Emita certificados individualmente para usuários finais. 
O e-mail de coleta de certificado é enviado ao usuário 
final. Veja instruções detalhadas abaixo. 
 

 

 Solicitar Certificados em Massa  
 

 
Emissão em massa 
 
Emita certificados em massa fazendo o upload de um 
arquivo CSV. Os e-mails para coletar certificados 
individuais são enviados para cada usuário final. 
A opção perfeita para emitir até 25 certificados. 
 

  

 

 PKCS#12 – Coleta e Registro em 
Massa  
 

 

 
Fornecimento em massa 
 
Registre e colete certificados em lote em nome dos 
usuários. Os certificados são entregues em uma pasta 
compactada para o Administrador. Esta pasta também 
contém opções PKCS12. A opção perfeita para emitir 
até 25 certificados. 
 

 

MEU PORTAL DE PEDIDOS  
 

 Configuração do Portal 
 
 

 
Link para inscrição do usuário final 
 
Os usuários finais podem se inscrever para usar um 
certificado por meio de uma URL de pedido exclusivo 
por perfil. Os usuários finais estabelecem suas próprias 
senhas de coleta. 
Observação: o administrador ou gerentes devem 
aprovar os certificados de aprovação pendentes antes 
da emissão, por meio da seção Aprovar Certificados 
Pendentes. 



  

    
 

 

Passos para a emissão – Método de emissão única 

1. Selecione a opção "Solicitar certificados" no menu MEUS CERTIFICADOS. 

2. Selecione o pacote adequado de Perfil e Licença. Clique em Avançar. 

3. Desde a página "Informação de identidade do certificado ", insira a informação do usuário final: 

a. Nome comum – Nome e sobrenome (este nome aparecerá no certificado). 

b. E-mail – Insira o e-mail do usuário final (este será usado para a entrega do certificado). 

 

4. Insira uma senha de coleta – o usuário final precisará desta senha para baixar o certificado. 

5. Clique em Avançar, confirme os detalhes, e depois, clique em Concluir. 

6. O usuário final receberá o e-mail para coleta dentro de alguns minutos. Em seguida, clique nos links abaixo 
para acessar os Manuais de Instalação para usuário final: 

a. MANUAL DE INSTALAÇÃO DE PERSONALSIGN 

b. MANUAL DE INSTALAÇÃO DE AATL (baseado em Token) 

 

Gestão de certificados de usuário final  
 

Menu  Definição 

 

MEUS CERTIFICADOS  
 

 Buscar certificados 
 
 

 
Pesquisar certificados emitidos 
 
Clique no botão Aplicativo ao lado do número do 
pedido do certificado. 
 
Opções de gerenciamento de certificados: 
 

• Reemissão: gera um novo par de chaves para o 
certificado. A data de expiração será igual à 
data de expiração do certificado original. 
 

• Cancelamento: a opção de cancelamento está 
disponível somente durante os sete dias 
seguintes à emissão do certificado. Cancele a 
ordem para devolver o certificado ao pacote de 
licenças do qual foi emitido. 

 

• Revogação: esta opção é usada quando a 

chave privada foi violada. Os certificados 

revogados serão incluídos na lista de revogação 

de certificados dentro de 24 horas e essa ação 

tornará o certificado inutilizável para a maioria 

dos aplicativos. 

 

 

https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate


  

    
 

 

 
 

Outras funções do EPKI 
 

  

  MINHAS LICENÇAS  
 

 Solicitar licenças 

 Pesquisar pedidos de licenças 
 
 
 

 
Comprar pacotes de licença de certificado ou visualizar seu 
inventário de pacote de licença. 
 
Observação: O administrador pode delegar permissões de 
compra de licenças aos usuários Gerente da Conta e/ou 
Funcionário a cargo, na guia “Account & Finance"> seção 
Manage Users” (Conta e Finanças > Administrar Usuários). 

   
Perfis são "modelos de organização pré-inspecionados" 
que contêm os registros de identidade da organização e 
dos quais as solicitações de certificado do usuário final são 
emitidas. Quando a verificação de perfil estiver concluída, 
você poderá emitir instantaneamente certificados que 
contenham essas informações de perfil. 
 
Você pode escolher entre: editar configurações do perfil, 
configurar perfis adicionais e pesquisar perfis existentes ou 
domínios de e-mail inspecionados anteriormente. 
 

  
 

  EMAILS 

 Gerenciar modelos de e-
mails 

 Ver todos os e-mails 
enviados  

 Ver os e-mails enviados aos 
usuários do portal  

 

 
Use a opção "Gerenciar modelos de e-mail" para 
personalizar modelos de e-mail e incluir instruções 
específicas para sua organização. Por exemplo, você pode 
editar o e-mail "Registration (Invitation)" – e-mail de coleta 
de certificados do usuário final – para incluir instruções de 
download / instalação: 
 

• MANUAL DE INSTALAÇÃO DE PERSONALSIGN 

• MANUAL DE INSTALAÇÃO DE AATL (baseado em 
Token 
 

Além disso, você pode visualizar os e-mails do sistema 
enviados aos usuários finais e/ou encaminhar e-mails 
específicos. 
 

  
 

  OUTRAS FUNÇÕES   

 Registro de ações  

 Configurar o LDIF  
 
 
 

 
Gere um relatório LDIF (Lightweight Directory Access 
Protocol) para carregá-lo no diretório LDAP. Como 
alternativa, verifique os registros de ação do usuário do GCC. 

 

 

 

 Buscar no histórico de pedidos em 
massa de PKCS#12  
 
 

 
Clique aqui para acessar / baixar a pasta compactada 
que contém os arquivos PKCS12 (se solicitados pelo 
método de registro em massa e coleta PKCS#12). A 
pasta compactada é armazenada apenas no EPKI por 
30 dias após o pedido. 
 

MEUS PERFIS  

 Configuração do perfil 

 Solicitar perfis adicionais 

 Pesquisar perfis 

 Lista de domínios de 
emails 

 

https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate


  

    
 

 

  

 RECURSOS  

 Manual de autenticação de 
administrador de EPKI  

 Manual do administrador 
de EPKI 

 
 
 
 

 
Visite o Manual de Autenticação do Administrador de EPKI e 
o Manual do Administrador de EPKI.  

 

Criar contas adicionais de usuários no GCC 
 

1. Clique na guia "Conta e Finanças " (Account & Finance), no ícone "Administrar Usuários" e, a continuação, 

selecione Novo Registro ou Editar ao lado de um usuário já existente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Preencha a página Registro de Novo Usuário e clique em Confirmar. 
 

Funções dos usuários GCC 
 

• Administrador da conta –só pode haver um administrador de contas, o qual tem controle total sobre a 
conta, com a capacidade de comprar pacotes de licença, modificar informações da conta ou do perfil e 
criar novos Gerentes (Manager) e/ou Funcionários a cargo (Staff in Charge). O administrador também 
pode visualizar os pedidos feitos por outros usuários no sistema e executar ações nestes pedidos, como 
reemissão, cancelamento, revogação etc. 

• Gerente de conta (Manager) –os direitos como um usuário com a função de gerente são semelhantes aos 
do administrador, exceto que este não tem capacidade para comprar pacotes de licença. Os gerentes 
podem criar usuários adicionais como "Responsável" no GCC.*  

Observação: o Administrador da conta e o Gerente de conta podem configurar certificados de 
administração EPKI, concedendo privilégios de gerenciamento de certificados.  

• Funcionário a cargo (Staff in Charge) – os usuários nesse nível têm seus direitos de administração (por 

exemplo, solicitação de certificado, aprovação ou revogação e adição de fundos ao saldo da conta em 

massa) definidos pelo Administrador da conta ou pelo Gerente da conta. Um usuário configurado como 

Funcionário a cargo não pode criar usuários adicionais. 

 

https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf


  

    
 

 

Informações de Contato da GlobalSign  
 
 

GlobalSign Americas 

Tel: 1-877-775-4562 

www.globalsign.com  

sales-us@globalsign.com  

GlobalSign EU  

Tel: +32 16 891900 

www.globalsign.eu  

sales@globalsign.com 

GlobalSign UK  

Tel: +44 1622 766766 

www.globalsign.co.uk   

sales@globalsign.com 

GlobalSign FR  

Tel: +33 9 75 1832 00 

www.globalsign.fr  

ventes@globalsign.com 

GlobalSign DE 

Tel: +49 800 723 798 0 

www.globalsign.de  

verkauf@globalsign.com  

GlobalSign NL 

Tel: +31 85 888 2424 

www.globalsign.nl 

verkoop@globalsign.com   

 

 
 

http://www.globalsign.com/
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