FACT SHEET: LOGIN FEDERADO

Simplifique o acesso
dos funcionários com
o login federado

Dê aos funcionários o que eles querem — uma experiência de login simplificada — com o login
federado baseado em nuvem do LastPass. Os funcionários podem fazer login no LastPass
usando as credenciais do provedor de identidade: Active Directory Federation Services (ADFS)
da Microsoft, Active Directory do Microsoft Azure, Okta, Google Workspace (antigo G Suite),
PingOne, PingFederate ou OneLogin. O LastPass aumenta a segurança para sua empresa
e ainda oferece um conveniente login sem senha aos funcionários.

Experiência
sem senha

Modelo de segurança
de conhecimento zero

Automatize o provisionamento e
desprovisionamento de funcionários
Faça a ativação de contas de novos funcionários no LastPass sem complicação com a
criação de uma conta que não requer uma
senha extra. O login federado permite que
os funcionários se cadastrem e façam login
na conta do LastPass porque ela é provisionada de forma automática por meio do seu
provedor de identidade, reduzindo o tempo
dedicado à ativação de contas e garantindo
que nenhum dado saia da empresa junto
com os funcionários.
Maior adoção em toda a organização
Com a eliminação do processo de cadastro
e da necessidade de se ter outra senha, os
funcionários têm acesso imediato às contas
seguras necessárias para trabalhar, sem

Saiba mais

frustrações na hora de fazer login. Ao fazer
a federação com o LastPass, sua empresa
contará com taxas de adoção mais altas
e cumprirá os objetivos de segurança de
senhas em muito menos tempo.
Arquitetura de segurança patenteada
O LastPass usa um método patenteado e
altamente seguro de distribuição, armazenamento e unificação de chaves criptografadas
para garantir que a senha do provedor de
identidade nunca seja compartilhada com
o LastPass — e que a mantém em segurança contra hackers e malfeitores. Além disso,
o LastPass mantém uma infraestrutura de
conhecimento zero durante o processo de
criptografia e autenticação.

Inicie uma avaliação gratuita do LastPass Business hoje mesmo.
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Mais facilidade na
ativação de contas

Criptografia e
armazenamento
multichaves

