
INTELLITRUST™
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO
Um serviço de autenticação na nuvem de nível 

empresarial que oferece recursos de identidade 

adaptáveis e inteligentes em uma experiência de 

dispositivo unificada, possibilitando que os negócios 

alcancem uma vantagem competitiva em um mundo 

digital em constante evolução.

O SURGIMENTO DOS NEGÓCIOS DIGITAIS
Concorrentes inesperados estão aproveitando a tecnologia para atrapalhar o seu 
mercado. Seus funcionários e líderes de negócios dependem de dispositivos móveis e da 
nuvem para inovar e agilizar os processos. A tecnologia da informação (TI) nunca teve 
um impacto tão grande no sucesso dos negócios. Mas esse novo mundo de aplicativos 
distribuídos e dispositivos conectados significa que proteger as informações e oferecer 
acesso simples a usuários autorizados exige uma nova abordagem, construída com base 
em identidades confiáveis.

IDENTIDADE CONFIÁVEL – CONSTRUÍDA PARA 
A REALIDADE DA SUA EMPRESA
O IntelliTrust serve para agilizar a identidade e a autenticação para a sua empresa. 
Sem software para implantar, com mecanismos de fluxo de trabalho poderosos para 
automatizar tarefas e um modelo tarifário que dá a você a liberdade e flexibilidade em 
relação às restrições tradicionais de licenciamento, o IntelliTrust o ajuda a proteger o 
acesso a informações para todos os seus usuários. Funcionários, empresas contratadas, 
parceiros, fornecedores e clientes se beneficiam já que as informações são protegidas em 
uma gama completa de aplicativos instalados no servidor do usuário e na nuvem.

O ÚNICO SERVIÇO COM PEDIGREE DE ALTA GARANTIA
Oferecendo a única solução construída com base em décadas de experiência em 
autenticação, o IntelliTrust ajuda a proteger os seus negócios digitais com facilidade e 
confiabilidade e suporta uma gama de níveis de garantia para proteger portais simples a 
ativos altamente sensíveis. A tecnologia de autenticação de alta garantia do IntelliTrust 
é assegurada por empresas preocupadas com segurança nos ambientes mais exigentes. 
Você obtém a segurança mais testada na prática, com a agilidade de uma plataforma na 
nuvem em cada etapa.

Benefícios da solução

Segurança que não atrapalha os negócios: 
Os funcionários são mais produtivos quando 
estão isentos de processos ou locais. 
O IntelliTrust permite que os usuários usem 
seu tempo trabalhando e colaborando de 
forma segura e sem problemas.

Suprimento e proteção rápidos dos 
aplicativos da empresa: Automatize 
e simplifique o suprimento, o que deixa 
a equipe de TI livre para agregar mais valor 
à empresa.

Vantagem competitiva oferecida por TI: 
Protege bens de valor, reduzindo o custo total 
de propriedade (Total Cost of Ownership, 
TCO) e permitindo que os negócios abracem 
a tecnologia avançada.

+1-888-690-2424 | sales@entrustdatacard.com



Entrust Datacard IntelliTrust Authentication Service
Enterprise-Grade Authentication With the Ease of Software-as-a-Service (SaaS)

ENTERPRISE GRADE AUTHENTICATION 
WITH THE EASE OF SAAS
We equip you with a world-class identity platform that  
frees you from deployment and upgrades, allowing you  
to enable your users with seamless access while keeping  
the business secure.

User Capabilities to Meet Diverse Needs
You have a wide range of users with varying levels of access  
privileges. We help you move beyond passwords and traditional 
two-factor authentication with a broad choice of authenticators, 
from simple and frictionless mobile solutions to high-assurance 
credentials that protect against the most sophisticated threats to  
your enterprise. Of course, single-sign on (SSO) capabilities are  
a given requirement, reducing the need for users to repeatedly  
authenticate whether they are accessing cloud-hosted or legacy 
on-premise resources.

We believe in a layered security approach. Our service includes  
comprehensive adaptive authentication that brings contextual  
data from devices, to location to user behavior providing a  
risk-based approach that minimizes user impact while  
stepping up controls when needed.

User self-service is critical to providing users with anywhere-
anytime access to self-enroll and to recover temporary 
authentication controls. We leveraged years of building user 
portal capabilities so you can reduce IT help desk calls and 
empower end users.

Next-Gen 
Mobile

Behavioral
Analytics

Locational & 
Velocity Analytics

Device
Reputation

IntelliTrust™
Built for the demands 

of digital business

Predictive
Intelligence

HIGH ASSURANCE ACROSS 
THE ENTERPRISE

Proven security, ease of use, auth, 
digital signatures, encryption

USER EXPERIENCE
Transparent security and 

broad enablement

NO INFRASTRUCTURE 
TO MANAGE

Point & click provisioning — rapid 
response to business demands

AUTENTICAÇÃO EM NÍVEL EMPRESARIAL 
COM A FACILIDADE DE SAAS
Nós o equipamos com uma plataforma de identidade que o 
livra da implantação e das atualizações, possibilitando que você 
ofereça aos seus usuários um acesso perfeito, enquanto mantém 
a segurança dos negócios.

Recursos do usuário para atender a diferentes necessidades
Você tem uma ampla gama de usuários com variados níveis 
de privilégios de acesso. Nós o ajudamos a ir além das senhas 
e da autenticação tradicional de dois fatores com uma ampla 
variedade de autenticadores, de soluções simples e sem atritos 
para dispositivos móveis até credenciais de alta garantia, que 
o protegem contra as ameças mais sofisticadas à sua empresa. 
Obviamente, recursos de autenticação única (single-sign on, SSO) 
são um requisito oferecido, reduzindo a necessidade de repetidas 
autenticações por parte dos usuários se estiverem acessando 
recursos antigos instalados no servidor do usuário ou hospedados 
na nuvem.

Acreditamos em uma abordagem de segurança por camadas. 
Nosso serviço inclui uma autenticação adaptável abrangente 
que traz dados contextuais dos dispositivos, do local ao 
comportamento do usuário, oferecendo uma abordagem com base 
nos riscos que minimiza o impacto no usuário, enquanto aumenta 
os controles quando necessário. 

O autoatendimento do usuário é essencial para oferecer a ele 
acesso, em qualquer lugar e a qualquer momento, ao autorregistro 
e à recuperação dos controles temporários de autenticação. Nós 
aproveitamos anos de construção de recursos para o portal do 
usuário para que você possa reduzir as ligações ao serviço de 
ajuda e capacitar os usuários finais.

Serviço de autenticação IntelliTrust da Entrust Datacard
Autenticação em nível empresarial com a facilidade de Software como serviço (Software-as-a-Service, SaaS)

IntelliTrust™

Análises de local 
e velocidade

Device 
Reputation

Inteligência 
preditiva

Análise 
comportamental

Construção para as demandas 
dos negócios digitais

ALTA GARANTIA NA EMPRESA
Segurança comprovada, facilidade de 
uso, autenticação, assinaturas digitais, 

criptografia

SEM INFRAESTRUTURA 
PARA GERENCIAR

Suprimento de “aponte e clique” – 
resposta rápida para as demandas 

dos negócios

EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO

Segurança transparente 
e ampla capacitação

Dispositivos 
móveis de última 

geração



Serviço de autenticação IntelliTrust da Entrust Datacard
Autenticação em nível empresarial com a facilidade de Software como serviço (SaaS)

Centro de comando com base em SaaS para auxiliar 
a agilidade de TI
O perímetro tradicional desapareceu com a migração para a 
nuvem, e o acesso por dispositivos móveis à rede e aos aplicativos 
antigos permanece essencial aos negócios também. Você precisa 
de ferramentas de uso simples, com automatização do fluxo de 
trabalho, para fornecer de forma rápida e fácil a autenticação a 
novos aplicativos e agilizar o gerenciamento de identidades no 
ambiente híbrido da sua empresa.

Integrações de infraestrutura
Com a necessidade de implantar recursos de autenticação onde 
quer que os negócios cresçam, o IntelliTrust oferece a você 
conectividade simples e confiável para todos os recursos. Junto 
com as nossas integrações sólidas pré-construídas e interfaces 
de programação de aplicativos (Application Programming 
Interface, APIs) com transferência de estado representacional 
(Representational State Transfer, Rest) para abrangência 
personalizada de aplicativos, nossa solução para autenticação 
inclui um gateway de serviço (dispositivo reforçado) que oferece 
conectividade segura à sua empresa. Se você está buscando 
proteger aplicativos SaaS, redes privadas virtuais (Virtual Private 
Network, VPN), ou Pacotes de Gerenciamento de Mobilidade 
Empresarial, temos a profundidade da integração testada para 
atender às suas necessidades.

Fluxo de trabalho guiado por Suprimento e 
Gerenciamento de TI
Ter recursos sólidos é ótimo, mas se os esforços de TI forem 
complexos, a agilidade dos negócios será impactada. Com um 
catálogo de conectores pré-construídos e configuração guiada 
pelo fluxo de trabalho, agilizamos o suprimento e o gerenciamento 
de tarefas de TI para que você possa proteger novos aplicativos 
em minutos. Ferramentas intuitivas de administração permitem 
que você automaticamente encaminhe solicitações de aplicativos, 
crie contas, gerencie direitos e suspenda, renove ou revise acessos 
quando necessário - tudo a partir de um único ponto de controle. 
Ferramentas de diretório prontas para instalação para o Diretório 
Ativo da Microsoft e repositórios de protocolo leve de acesso 
a diretórios (Light Directory Access Protocol, LDAP) ajudam a 
sincronizar o gerenciamento de identidades e reduzir os esforços 
manuais de TI.

Política de usuário/grupo
Proteger a empresa significa desenvolver controles de acesso 
apropriados com base no grupo de trabalho, no caso de utilização 
ou no aplicativo. Recursos ricos e política de grupo permitem que 
você crie e defina a autenticação específica para um grupo e acesse 
controles de forma que seus clientes, departamento de marketing 
e equipe de TI possam ser gerenciados pelo mesmo sistema, 
mas tenham políticas completamente diferentes, apropriadas às 
necessidades do usuário e aos seus requisitos de governança.

AD/LDAP APLICATIVOS 
EMPRESARIAIS

GATEWAY DE SERVIÇO

VPN E ESTAÇÃO 
DE TRABALHO



Serviço de autenticação IntelliTrust da Entrust Datacard
Autenticação em nível empresarial com a facilidade de Software como serviço (SaaS)

CASOS DE UTILIZAÇÃO EMPRESARIAIS TRANSFORMATIVOS

Necessidades diferentes – Plataforma de autenticação única
Lidar com as realidades da sua empresa significa que você terá variadas comunidades de 
usuários, variados casos de utilização e necessidades que continuam a evoluir conforme os 
negócios se transformam. O IntelliTrust auxilia casos de utilização em sua empresa para que você 
possa ter uma plataforma de autenticação para lidar com diversos requisitos, enquanto oferece 
uma experiência unificada para o usuário em diversos dispositivos.

|	Acesso a VPN. Capacite funcionários remotos para trabalhar de forma segura e eficiente – em 

qualquer momento, em qualquer lugar – com acesso seguro a WiFi, VPNs e outras redes.

|	Portais de clientes e parceiros. Dê a seus usuários externos acesso aos aplicativos, informações e 

redes de sua escolha. O IntelliTrust oferece a cada usuário uma credencial, fácil de gerenciar, para 

acesso seguro.

|	Nuvem SSO. Dê aos usuários acesso à nuvem e aplicativos antigos dos seus dispositivos móveis. 

Ofereça um acesso sem atritos a seus funcionários e outros usuários autorizados, enquanto oferece 

uma proteção potente contra violações.

|	Sistemas e aplicativos essenciais instalados no servidor do usuário. Ofereça uma autenticação 

potente e uma segurança confiável para recursos essenciais que estejam dentro do seu firewall. 

Proteja-se contra acessos não autorizados e violações.

|	Acesso a computador desktop. Quando os usuários acessam seus computadores desktop, eles 

abrem uma porta para a rede corporativa e seus dados e aplicativos. Nossa solução garante a 

segurança, enquanto oferece aos usuários uma experiência sem atritos.

|	Plataforma de computação móvel Nossa solução funciona como um smartcard virtual que fica 

no dispositivo móvel. Mas não há nada que o usuário precise carregar ou inserir. O processo é 

transparente para os usuários e fornece acesso SSO seguro para redes e aplicativos.

CAPACITAÇÃO ESSENCIAL E SEGURANÇA PARA A SUA 
EMPRESA EM DESENVOLVIMENTO
Sua empresa está passando por uma importante transformação. Uma combinação de realidades digital 

e física estão juntas para formar uma nova geração de prosperidade e crescimento. O IntelliTrust oferece 

o serviço de autenticação na nuvem que você precisa para capacitar e proteger a sua empresa em 

desenvolvimento. Nosso novo serviço permite que você faça escolhas a partir de um menu completo 

de casos de utilização, gerencie uma ampla gama de níveis de garantia e abrace uma inevitável 

transformação de TI que dará a você fortes vantagens competitivas nos mercados que você atende.

Sobre a Entrust Datacard
Consumidores, cidadãos e trabalhadores esperam ter, cada vez mais, experiências em qualquer lugar, em 
qualquer momento – seja ao fazer compras, cruzar fronteiras, ou acessar serviços de governo eletrônico ou redes 
corporativas. A Entrust Datacard oferece as tecnologias de identidade confiável e de transações seguras que tornam 
essas experiências confiáveis e seguras. As soluções vão desde o mundo físico dos cartões de banco, passaportes e 
documentos de identidade ao campo digital da autenticação, dos certificados e da comunicação segura. Com mais 
de 2.000 colaboradores da Entrust Datacard no mundo, e uma rede de fortes parceiros globais, a empresa atende 
a clientes em 150 países.

Para mais informações sobre os produtos e serviços da Entrust Datacard, ligue para 888-690-2424,  
envie um e-mail para sales@entrustdatacard.com ou visite www.entrustdatacard.com.
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Entrust Datacard
1187 Park Place
Shakopee, MN 55379
EUA
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NUVEM SSOACESSO A VPN
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SERVIDOR DO 
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