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O QUE É O AZURE AD B2C

O Azure Active Directory B2C fornece a experiência de autenticação já conhecida da sua empresa,
para seus consumidores. Seus clientes poderão usar suas redes sociais, conta particular ou empresarial
para acessar os aplicativos de sua companhia através de um logon único.

Azure AD corporativo (B2E)

Azure AD B2C

CUSTOMIZAÇÃO

Personalize a experiencia de usuário com a identidade visual da sua empresa e forneça
aos seus consumidores uma experiencia de acesso único e exclusivo.

JORNADA DO USUÁRIO
O Azure AD B2C permite a customização dos fluxos de acesso para inclusão autenticação multi-fator
por email, celular ou aplicativo, acesso por redes sociais, integração com API’s para importar ou
exportar dados, de usuário e geração de logs de toda a jornada.

PROTOCOLOS E REDES SOCIAIS

O Azure AD B2C usa
protocolos de
autenticação baseados
em padrões, incluindo
OpenID Connect,
OAuth 2.0 e SAML. Ele
se integra à aplicativos
modernos e fornece
rápida integração com
provedores de
identidades terceiro
como Facebook,
Twitter, Linkedin,
Google e entre outros.

AUTENTICAÇÃO MULTI-FATOR

O Azure AD B2C permite a customização dos fluxos
de acesso para inclusão de autenticação multifator por email, celular ou aplicativo.

MIGRAÇÃO

Com abordagens de migrações sem impacto aos consumidores, o
Azure AD B2C pode integra-se a plataformas legadas durante um
período de acesso e transportar identidades para a
plataforma, provendo uma experiência transparente e segura.
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

O que é?
Com seu time de especialistas nas soluções de identidade, a Cloud Target desenvolverá toda a jornada de
usuário de sua aplicação utilizando-se das melhores práticas da plataforma e experiencias de mercado.
O Azure AD B2C trabalha com o Identity Experience Framework, é através deste framework que o time
desenvolverá as jornadas, integrará API’s e poderá customizar a interface que faz a linha de frente da
plataforma com seus consumidores.
Com o desenvolvimento de jornadas comuns como Cadastro e Acesso, Redefinição e Recuperação de Senha e
Edição de Perfil, ou personalizadas ao seu negócio, para Migração Instantânea, Integração com Back-end,
coleta ou fornecimento de dados e sempre com a facilidade que a plataforma oferece como o uso de MFA, SSO,
Conditional Access, Risk Management entre outros!
Deste modo, a Cloud Target é apta a desenvolver todos os recursos necessários para que a autenticação de sua
aplicação tenha aderência ao negócio, a segurança e a resiliência entregue com uma experiência simples do
início ao fim com uma solução líder no Gartner.

ENTREGAS

Quais os entregáveis ?
Um projeto de implementação tem como objetivo desenvolver e entregar para a aplicação as jornadas de
usuário planejadas. Como resultado, as políticas desenvolvidas para o Identity Experience Framework são
arquivos XML’s que estarão na plataforma e são também disponibilizados ao final do projeto.
A configuração e desenvolvimento de API’s que sejam planejadas para o projeto também são itens tidos como
entregáveis, e além destes, desenvolvimento de código CSS e HTML que tratarão a identidade visual e
experiencia do usuário.
Todos os recursos desenvolvidos pelo projeto de implementação são descritos e centralizados em um
documento técnico que trará detalhes técnicos. Collections, arquivos XML, CSS, HTML e quaisquer outros que
tratam linha de código são também disponibilizados em formato de pacotes de arquivos.

EXEMPLO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Diferenciais Cloud Target!
▪ Hybrid Managed Services e CDC

Obrigado!

▪ Equipe Especializada 24x7
▪ AI – Inteligência Artifical e ML – Machine
Learning

▪ Diário de Bordo + Book de Métricas Mensal +
Recomendações

▪ Gerente de Nível Serviço 24x7

