
O DigitalPersona Pro é uma solução de identificação por impressão digital 
com gerenciamento centralizado para empresas que necessitem forte segu-
rança em TI e controles de conformidade que os usuários rapidamente absorvam.
Impressões Digitais, que nunca são esquecidas ou perdidas, ligam os usuários 
a ações específicas que permitem à empresa saber COM CERTEZA quem está 
acessando o que, onde e quando. Esta combinação única de contabilização com 
simplicidade melhora a segurança da informação e a conformidade em TI ao 
mesmo tempo que paga-se por si só com o aumento da eficiência do negócio e 
produtividade do usuário.

O DigitalPersona Pro oferece uma abordagem de plataforma para dar a você 
soluções úteis hoje e amanhã, incluido:

•	 Senhas Fortes –  usar senhas fortes e as gerir de forma centralizada sem 
os encargos típicos de TI para ambientes gerenciados de usuários finais.

•	 Comunicações Seguras –  assinar digitalmente e criptografar mensagens 
instantâneas, e-mails e documentos do Office para proteção do fluxo de 
trabalho e sem comprometer a produtividade dos usuários.

•	 Autenticação Multi-fator –  logon forte para os indivíduos sem a incon-
veniência da provisão e gerenciamento de tokens ou smart cards.

•	 Transação com Prova Presencial – estende a segurança ao confirmar a 
identidade em transações recorrentes, tais como autorizações, para man-
ter a conformidade e reduzir fraudes.

Ao contrário de outras abordagens, 

as soluções do DigitalPersona Pro 

resultam em valor de retorno do 

investimento de três maneiras:

Conformidade com Garantia  

Satisfazer continuamente as exigências 

de conformidade na identificação de 

usuários em auditorias com mais trans-

parência e capilaridade.

Segurança com Simplicidade

Ajudar os usuários a fazer o seu 

trabalho mais facilmente e aumentar 

simultaneamente a proteção contra 

o uso indevido de sistemas, fraudes, 

engenharia social, malware e hackers.

Eficiência com Gerenciabilidade 

Pagar pelo investimento no Pro ao 

diminuir chamadas de helpdesk, so-

brecarga da equipe de TI e custos com 

padronizações e aumentar simultanea-

mente a produtividade. 

A Diferença do 
DigitalPersona Pro  

DigitalPersona® Pro 
        S O L U Ç Ã O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  P O R  I M P R E S S Ã O  D I G I T A L



 

CARACTERÍSTICAS 
O Motor de Identificação                      
DigitalPersona – experimente o mais 
rápido e mais preciso algoritmo de veri-
ficação biométrica disponível, o núcleo 
da arquitetura DigitalPersona.

Integração com o Active Directory –  
gerencie de forma central as credenciais 
dos usuários e utilize o padrão Objeto 
de Política de Grupo (GPO), alta di-
sponibilidade, escalabilidade e capaci-
dade de roaming.

Implantação Incremental – adi-
cione usuários e aplicações que forem 
necessárias sem modificações. Reforce 
as políticas de forma flexível ao longo 
do tempo, aplicando diferentes coman-
dos para vários usuários e aplicações.

Extensível – adicione suporte para 
dispositivos e aplicações personalizadas 
utilizando o Pro SDK.

Acesso Remoto aoTerminal Services – 
acesso seguro aos aplicativos usando o 
Microsoft Terminal Services e Citrix.

Escalabilidade – adicione até 100.000 
usuários por rede e 3.000 usuários por
processador no servidor Pro.

Auditoria de Dados Granular – integre 
facilmente eventos de log de autenti-
cação de usuário em ferramentas de 
relatório e monitoramento.

COMPONENTES DO PRO
Pro Server gerencia de forma            
central as credenciais de autenticação 
dos usuários para um fácil roaming.

Pro Workstation é instalado nos desk-
tops e laptops para autenticação indi-
vidual utilizando credenciais armazena-
das localmente ou no servidor, quando 
necessário.

Pro Kiosk é projetado para uso seguro 
de contas compartilhadas ao permitir a 
comutação rápida entre os usuários em 
hospitais, lojas ou fábricas.

Pro SDK estende as soluções Pro para 
aplicações e sistemas de retaguarda e 
de escritório.

DigitalPersona Privacy Manager  
é uma aplicação opcional que habilita a 
assinatura digital e encriptação de men-
sagens instantâneas, emails e documen-
tos do Office para comunicação segura 
e fluxo de trabalho.
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REQUISITOS DO SISTEMA
Pro Server Software*

• PC com Processador Pentium, Windows Server  
e Active Directory

• Windows Server 2003 e Small Business  
Server 2003 R2,

   Windows 2003 X64, Windows 2008, Windows  
2008 X64

• 10 MB de espaço livre em disco rígido
• Adicional 1K-5K de espaço em disco por usuário
• Localização: suportada em Inglês, Francês, Alemão, 

Italiano, Espanhol, Japonês, Coreano, Chinês, Chinês 
Tradicional e Português do Brasil

Pro Workstation, Kiosk e SDK Client 
Software*

• PC com Pentium 233MHz ou superior
• Microsoft Windows 2000 Professional X32
• Microsoft Windows XP Professional X32  

ou Embedded
• Microsoft Windows Vista X32 ou X64   

(Enterprise, Ultimate e Business) 
• Windows Server 2008 X32 ou X64, 2003, ou 2000
• 128 MB de RAM ou acima
• 52 MB de espaço livre em disco rígido
• Suporta Microsoft Internet Explorer 7 e  

Firefox 3.0
* Incluindo a opção do aplicativo DigitalPersona Privacy Manager.

Pro SDK
• Ambientes de desenvolvimento e interfaces para 

Visual Studio C++, ASP, .NET, C# / VB.NET e Delphi

Hardware de Impressão Digital
• Suporta PCs com leitores biométricos embutidos, 

veja:
 www.digitalpersona.com/notebooks para maiores 

detalhes
• Periféricos biométricos DigitalPersona


