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PKI COMO SERVIÇO NA NUVEM 
Keyfactor Command é a única solução que oferece 
automa4zação integrada do ciclo de vida dos cer4ficados e 
PKI as-a-Service em uma só plataforma na nuvem. 

A plataforma permite à área de TI empresarial descobrir, 
supervisionar e automa4zar o ciclo de vida de senhas e 
cer4ficados digitais em toda sua infraestrutura, eliminando a 
necessidade de administrar e instalar uma PKI interna. A 
integração com CAs públicas e privadas, redes e infraestrutura 
na nuvem e plataformas de segurança, permitem a ela 
estender a automa4zação e a proteção a toda sua 
infraestrutura. 

O Keyfactor Command é executado em um host de nuvem 
dedicado, hospedado e gerenciado pelo Keyfactor com 
controles de segurança rígidos, incluindo auten4cação de 
várias partes, HSM, FIPS 140-2 nível 2, um firewall dedicado e 
backup e failover robustos. 

Testada em ambientes com mais de 500 milhões de 
cer4ficados, a plataforma permite que você dimensione 
facilmente as operações de PKI conforme as demandas de 
seus negócios crescem, enquanto mantém gerenciamento e 
controle totais. 

• Evitar redes relacionadas com cer4ficados 
custosos, como também interrupções dos 
aplica4vos. 

• Reforçar polí4cas de segurança coerentes e 
evitar os riscos de uso indevido de senhas e 
cer4ficados. 

• Reduzir tempos e evitar erros em redes, 
infraestrutura e equipes de aplica4vos que 
requerem cer4ficados de forma ro4neira. 

• Reduzir os custos e a complexidade ao eliminar 
a necessidade de HSM, hardware, so\ware e 
formação interna especializada em PKI. 

• Liberar o pessoal de TI de a4vidades de 
manutenção intensivas da PKI. 

BENEFICIOS CLAVE
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Uma combinação poderosa

Obtenha todos os benefícios da PKI privada, sem a complexidade operacional e os custos de gerenciamento 
do software e hardware necessários para executá-la. Fique no controle das decisões do dia a dia enquanto 

delega a tarefa de back-end para nossos especialistas em PKI.

PKI como serviço

AUTOMAÇÃO DO CICLO DE VIDA DOS CERTIFICADOS

DETECÇÃO E SUPERVISÃO 

Descubra, administre e automatize todo o 
ciclo de vida de senhas e certificados 

digitais, através de sua PKI pública e privada 
para prevenir os incidentes relacionados com 

a expiração dos certificados 


POLÍTICA E FLUXO DE TRABALHO 

Simplifique as solicitações de certificados e 
aprovações através de portais de 

autosserviço, REST API ou workflows 
personalizados.


AUTOMATIZAÇÃO COMPLETA 

Administre e automatize o ciclo de vida de 
senhas e certificados digitais desde a 

emissão, o aprovisionamento, a renovação e 
a revogação


INTEGRAÇÃO DE API REST 

Integração com sistemas existentes como, 
ITSM, PAM, SIEM, MDM e ferramentas 

DevOps como HashiCorp Vault


ORQUESTRAÇÃO EXTENSÍVEL 

Amplie as capacidades de orquestração para 
balanceadores de carga, servidores web, 

firewalls, e ambientes multinuvem.


PKI ROBUSTA E DEDICADA 
 

PKI hospedada na nuvem de última geração 
com CA raiz dedicada, supervisionada 24 

horas por dia, 7 dias por semana para 
garantir uma alta segurança e 

disponibilidade.
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Componentes hospedados de comando de fator-chave

Autoridade de cer4ficação raiz offline - A "âncora de confiança" criptográfica para sua solução de 
fator-chave. Hospedado e gerenciado em seu nome pelo Keyfactor com controles de segurança 
rigorosos, incluindo requisitos de auten4cação de várias partes em um módulo de segurança de 

hardware FIPS 140-2 nível 2. 

Ambiente de nuvem dedicado: O ambiente de nuvem do Keyfactor Command é de locação única, 
sem clientes coexis4ndo no mesmo espaço de recursos. Um firewall dedicado é empregado com um 

modelo de acesso de "privilégio mínimo". 

Emissão online (CA) - A autoridade de cer4ficação online atende a solicitações de cer4ficado por trás 
de seu Keyfactor Command Cloud Gateway. Um Cloud Hardware Security Module (HSM) está 

disponível como uma opção. 

Keyfactor Command Data e Applica4on Layers: Keyfactor Command é a plataforma de gerenciamento 
de cer4ficados escalonável mais abrangente baseada em nuvem, fornecendo a liberdade de proteger 

todas as iden4dades na empresa. 

Federação de iden4dade opcional: Federação de iden4dade baseada em Keyfactor Command SAML 
2.0 para auten4cação segura e facilidade de administração. 

Keyfactor Command Cloud Gateway: O Keyfactor Command Enrollment Gateway é instalado em um 
servidor hsico ou virtual em seu ambiente e se conecta à segurança de back-end da nuvem por meio 

da porta TCP 443. Ele "parece e se sente" como um CA corpora4vo no local. 

Controles operacionais - o ambiente do Keyfactor Command emprega gerenciamento centralizado de 
patches, sistemas de backup e recuperação por meio de cofres do Azure Recovery Service e processos 

de monitoramento, registro e alerta em nossas operações e ecossistema de suporte.


