Autenticação
móvel ActivID®

S o luç ã o de iden t ificaçã o pa ra e m pre s a s
Acesso confiável a qualquer hora e em qualquer
lugar através de dispositivos móveis

Assegure a comunicação
e o acesso entre
dispositivos de usuário
final e recursos
corporativos
As oportunidades e os riscos do
acesso móvel

A solução de autenticação móvel ActivID
da HID Global oferece:
 Forte segurança móvel: facilita a
adoção de políticas de segurança para
dispositivos móveis gerenciados e não
gerenciados (BYOD) para garantir que
não haja "elos fracos" na estratégia de
segurança da empresa.
 Amplo suporte para dispositivos móveis
e tablets: suporte de segurança da
empresa para uma ampla gama de
dispositivos de usuário final e diversos
sistemas operacionais, incluindo iOS,
Android e Blackberry. Proporciona às
empresas a capacidade de acesso seguro
a todos os recursos, incluindo aplicativos
internos, VPNs, serviços de terminais e
nuvens públicas e privadas.
 Praticidade: desenvolve soluções de
autenticação móvel fáceis de usar que
garantem que os usuários tenham acesso
seguro aos recursos que precisam,
quando precisam e onde quer que
estejam.
 Controle de custos e aumento de
eficiências: o dispositivo de autenticação
ActivID é mais econômico para ser
implementado e gerenciado do que
os produtos tradicionais de software
é comprovadamente mais confiável e
escalável para dezenas de milhões de
usuários.

A conectividade habilitada por tablets,
smartphones e outros dispositivos móveis
a qualquer momento e em qualquer
lugar pode ajudar grandes e pequenas
empresas a aumentar a produtividade e tais
dispositivos podem ajudar as empresas a
racionalizar os processos, reduzir os custos
da prática de negócios e impulsionar as
vendas. Devido a isso, um número cada
vez maior de empresas está adotando
a utilização de dispositivos inteligentes
em seus ambientes. Um relatório recente
estimou que 150 milhões de dispositivos
inteligentes estão atualmente em uso em
empresas, e previu que 350 milhões estarão
em uso em 2014/2015.
Embora a utilização de dispositivos
inteligentes possa oferecer uma tremenda
vantagem, os riscos também podem
ser grandes. O acesso a partir destes
dispositivos deve ser seguro para proteger
os recursos corporativos contra as ameaças
cada vez mais sofisticadas e frequentes que
atingem as empresas, como as ameaças
avançadas persistentes (APTs, na sigla
em inglês). No entanto, pode ser difícil
bloquear esses dispositivos, porque muitos
não são propriedade da empresa nem são
gerenciados por ela.
Embora os funcionários queiram a
praticidade de trazer seus próprios
dispositivos (BYOD) para o trabalho, as
empresas precisam garantir que os dados
e os aplicativos corporativos confidenciais
que acabam sendo armazenados nesses
smartphones e tablets permaneçam seguros

e separados de quaisquer informações e
atividades pessoais do usuário. O desafio
é dar suporte a todos esses diferentes
dispositivos para colher os benefícios do
acesso móvel, sem comprometimento dos
recursos da empresa.
Proteção de dados e aplicativos da
empresa durante o acesso por smartphones
e tablets
Embora não possam ter muito controle
sobre os dispositivos pessoais inteligentes
dos seus usuários, as empresas podem
controlar o acesso a todos os recursos
internos e aplicativos em nuvem a
partir desses dispositivos. A solução de
autenticação móvel ActivID da HID Global
permite que as empresas estabeleçam
confiança nas identidades de seus usuários
e dispositivos móveis e controlem o acesso
aos recursos da empresa apropriadamente.
A solução oferece autenticação robusta e
segura para um ecossistema diversificado
de smartphones e tablets, incluindo muitos
dos dispositivos mais comuns atualmente,
como Apple iOS, Android e Blackberry.
Os recursos da solução de autenticação
móvel ActivID da HID Global incluem
ActivID Authentication Appliance, ActivID
CMS e ActivID Mobile SDKs, e conferem
aos dispositivos móveis o mesmo nível
de acesso e gerenciamento seguros
dos laptops, desktops e ativos físicos. A
solução é capaz de identificar, autenticar,
gerenciar e designar credenciais de
autenticação e identidade para tablets e
smartphones da empresa e dos usuários
para garantir segurança consistente em
toda a empresa.

A solução de autenticação móvel ActivID oferece:
 Acesso garantido à prova de riscos a partir de
dispositivos móveis: transforma praticamente
qualquer dispositivo móvel ou tablet em um
token de autenticação de dois fatores que
protege o acesso aos dados corporativos e às
redes corporativas. A empresa pode acionar um
serviço em nuvem para detecção de ameças para
aumentar a segurança, reduzindo os riscos de
atividades de hackers e a violação de dados.
 Interoperabilidade: aperfeiçoa a infraestrutura
existente de TI e segurança, incluindo em sua
implementação, serviços de diretório, Wi-Fi, VPN,
PKI e cartões inteligentes. O suporte de normas
líderes na indústria, tais como OATH e FIPS 201,
garante a interoperabilidade com até mesmo o
ambiente mais complexo da empresa.
 Gerenciamento simples: o dispositivo de
autenticação ActivID permite que as empresas
implementem políticas de segurança flexíveis
e de simples implantação, gerenciamento e
manutenção. As empresas podem utilizar uma
solução única, que suporta 15 métodos diferentes
de autenticação para implementar o nível de
segurança que exigem para usuários diferentes,
utilizando dispositivos diferentes para acessar
recursos distintos, (incluindo aplicativos internos,
VPNs e serviços de terminal, bem como os
recursos de nuvens privadas e públicas).

A diferença da solução de autenticação móvel
ActivID
Com a solução de autenticação móvel ActivID,
as empresas podem fornecer acesso seguro e
apropriado a partir dos dispositivos móveis dos seus
usuários aos aplicativos e dados da empresa que os
usuários precisem. A solução permite às empresas:

Redução de riscos: a robusta autenticação
multifator inibe as violações e ajuda a atender às
diretrizes que exigem autenticação forte para acesso
móvel.
 Redução de custos e diminuição do TCO (custo
total de propriedade): O dispositivo ActivID
oferece gerenciamento centralizado, processos
simplificados e tecnologias de autenticação
versáteis de múltipla camada que habilitam as
empresas a gerenciar e escalar as implementações
facilmente conforme as mudanças de necessidade.
 Baseada em normas: O dispositivo ActivID
oferece solução de autenticação totalmente
interoperável baseada nas normas OATH e FIPS
201 para garantir que os usuários possam acessar
com segurança o que eles precisam para realizar
negócios utilizando seus dispositivos móveis.
 Maximização de produtividade: garante que
os usuários tenham o acesso que precisam, no
momento em que precisam e de onde estiverem,
utilizando qualquer dispositivo que desejem.

Genuine HID
Com Genuine HID®, os clientes se beneficiam da mais
ampla linha de produtos para soluções de identidade
segura confiáveis e totalmente interoperáveis
existente no mercado. As soluções Genuine HID
são projetadas e construídas em instalações
com certificação IS0 9001, incluem certificações
de órgãos internacionais e são asseguradas
mundialmente por garantias de produto. Respaldada
pela experiência da empresa líder do mercado e
da plataforma mais potente de entrega e resposta
disponível, as soluções Genuine HID reforçam a
confiança de longa data que os clientes têm ao
adquirir produtos da HID Global, tendo a certeza de
que estão investindo com absoluta confiança.

América do Norte: +1 512 776 9000 • Número Gratuito: 1 800 237 7769
Europa, Oriente Médio, África: +44 1440 714 850
Ásia Pacífico: +852 3160 9800 • América Latina: +52 55 5081 1650
© 2016 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos os direitos reservados. HID, HID Global, o logo blue brick HID, o chain
design, Genuine HID e ActivID são marcas comerciais ou registradas da HID Global ou de seus licenciados/fornecedores nos Estados
Unidos e em outros países e não podem ser usados sem permissão. Todas as outras marcas registradas, marcas de serviço e nomes
de produtos ou serviços são marcas registradas dos seus respectivos proprietários.
2016-01-19-identity-assurance-mobile-auth-enterprise-br-pt PLT-02726
An ASSA ABLOY Group brand

hidglobal.com

