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Acesso móvel conveniente e seguro
para clientes e dispositivos
O OAuth 2.0 é um protocolo de autorização que 
permite acessar fontes protegidas através de uma 
identidade existente como, por exemplo, usando 
as credenciais de acesso ao Facebook, para acessar 
outro serviço ou aplicação online.

Proteja seus dispositivos corporativos e
os de colaboradores com a PKI Móvel
PKI é uma tecnologia de segurança muito conheci-
da, confiável e utilizada por empresas para a auten-
ticação de usuários, máquinas e servidores. Sua 
aplicação em dispositivos móveis torna o gerencia-
mento de identidades e acessos mais fácil, eficiente 
e seguro para as empresas e seus colaboradores.

Integração PKI Gerenciada GlobalSign
e a plataforma AirWatch
A PKI Gerenciada da GlobalSign se conecta direta-
mente à plataforma AirWatch, permitindo que as 
empresas automatizem a instalação de certificados 
digitais em seus dispositivos. Não é preciso instalar 
manualmente os certificados em cada dispositivo e, 
para novos dispositivos inscritos na AirWatch, a 
GlobalSign emitirá certificados automaticamente.

Servidor de Autorização GlobalSign
compatível com OAuth 2.0
Capaz de suportar mais de 20 métodos de autenti-
cação diferenciados, incluindo mecanismos multif-
atoriais e fora-de-banda, esse servidor oferece o 
melhor método de verificação e autenticação de 
identidades para desenvolvedores de apps e 
dispositivos, bem como para aplicações desktop.

Criptografia e assinatura de e-mail
Mantenha a privacidade na troca de infor-
mações confidenciais e a veracidade da 
autoria e origem das mensagens

Autenticação de e-mail 
Habilite autenticação de e-mails 24/7, sem 
deixar suas contas de e-mail vulneráveis e 
permitindo que apenas dispositivos autor-
izados acessem seus servidores

Autenticação de VPN e Wi-Fi

Adote um método de autenticação mais 
seguro e multifatorial para proteger o 
acesso às suas redes Wi-Fi e conexões VPN

Acesso com credenciais de redes sociais

Permite que o acesso a aplicações, serviços 
ou apps com credenciais de redes sociais 
(Facebook, Google,...), para uma experiência 
mais conveniente e segura

Autenticação forte para dispositivos móveis

Contribui para que aplicações móveis 
possam realizar transações mais seguras, 
suportando mais de 20 métodos de autenti-
cação 

Autenticação para dispositivos conectados

Utilize o OAuth 2.0 para garantir maior segu-
rança na comunicação entre dispositivos e 
aplicações protegidas por senha e API
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