
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Acesso integrado aos sistemas
da sua empresa e gestão completa
das conexões com single sign-on

Identity



0800 70 98 100
totvs.com/fluig/identity

TOTVS Identity oferece 
a melhor experiência para 
o usuário e muito mais 
segurança para o time
de TI.

Quanto maior a operação de uma empresa, mais complexa é a sua gestão. Imagine centenas ou milhares de usuários acessando 

diversos sistemas ao mesmo tempo. Foi pensando em simplificar esses processos que o TOTVS Identity foi criado. Trata-se de uma 

ferramenta que permite o gerenciamento desses acessos de forma segura e eficiente, reduzindo riscos e transformando toda a 

experiência digital em algo mais prático e agradável.

O sistema de gestão integrada de acesso permite que cada usuário tenha um único login e senha para utilizar os recursos digitais da sua 

empresa, o que proporciona maior produtividade, facilita a vida dos usuários e dá muito mais segurança ao seu ambiente digital.

Tenha um gerenciamento eficaz e centralizado com a autenticação única dos 
acessos ao sistema. Conheça os principais benefícios do TOTVS Identity:

Cloud
O TOTVS Identity roda 100% em nuvem 

e é licenciado por número de usuários 

ativos no cadastro. Com alta capacidade 

de escala, ele atende operações de 

qualquer porte.

Rápido
Em média, são apenas 400 milissegundos 

para acessar um sistema ou uma página 

utilizando o TOTVS Identity. Tudo é feito 

rapidamente, oferecendo muito mais 

produtividade para sua empresa.

Seguro
O sistema possui compliance com a Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD) e 

com outras legislações internacionais 

que incluem a segurança de dados em seu 

escopo.

Com um único login, o usuário tem acesso a diferentes 
sistemas, sem precisar criar diversas senhas. 

Além de liberar o acesso a todas as páginas e sistemas da sua empresa 

com um único login, o sistema é flexível e permite a criação de logins com 

ou sem e-mail cadastrado.

Redefina senhas sem onerar a área de TI da sua empresa com 

chamados. O sistema envia um e-mail com um link para que o usuário 

efetue o processo com total segurança.

Bloqueie a criação de senhas fracas e conte com autenticação multifator, 

com possibilidade de gerar um QR code a cada acesso para aumentar 

ainda mais a segurança da sua empresa.

Incorpore as identidades criadas no Active Directory do Microsoft 

Windows, unificando os logins no TOTVS Identity, ou crie grupos de 

usuários no Identity e adicione ao AD.

Configure quais sistemas e áreas do ambiente digital o usuário pode 

acessar e tenha controle completo de todas as senhas geradas e acessos 

realizados.

Proteção de Informações

Single Sign-on

Integração ao AD

Gestão Centralizada

Self-Service de Reset de Senhas

Adquira o TOTVS Identity para modernizar 
sua empresa e simplificar de vez a gestão dos 
acessos aos sistemas utilizados.

Entenda melhor como funcionam esse e outros recursos do TOTVS Identity:

https://www.totvs.com/fluig/identity/

