
O ESET Secure Authentication fornece 
suporte nativo para uma variedade de 
aplicativos web da Microsoft e 
sistemas de acesso remoto. Para 
integração com sistemas 
customizados, fornece uma grande 
variedade de opções de extensibilidade 
permitindo que você adicione o duplo 
fator de autenticação (2FA) para 
praticamente todos os sistemas que 
requerem autenticação.
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Benefícios do SDK
• Autenticação robusta para uma grande 

variedade de aplicativos customizados, tais 
como intranets, websites, portais e mais.

• Fácil integração com sua base de códigos.
• Controle total de seus dados, sem 

armazenamento de dados na nuvem.
• Disponível em .NET, PHP e Java. 

Visão Geral

O SDK do ESET Secure Authentication fornece 
gerenciamento do usuário e funcionalidade de 
autenticação. O SDK se integra com aplicativos 
customizados armazenando dados do 2FA na base 
de dados do usuário existente do sistema. Isso 
significa que há dependências externas mínimas 
que tornam possível aos arquitetos do sistema 
adicionar o 2FA para praticamente qualquer 
sistema customizado.

Adicionando o 2FA Usando o 
SDK
O SDK do ESET Secure Authentication fornece 
funcionalidade total para a integração de todos os 
aspectos do 2FA em seus sistema customizado. 
Isso inclui autenticação do usuário, 
gerenciamento, log, auditoria e uso do gateway de 
SMS customizado.

O SDK está disponível em .NET, PHP e Java e há 
paridade funcional através de todos os idiomas. 
Cada idioma vai com:

• Uma biblioteca do lado do cliente (código de 
fonte)

• Um guia de desenvolvimento específico do 
idioma

• Um guia de inicialização em SDK
• Snippets com exemplo de uso em todos os 

idiomas 
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