
 

Resumo 
 
Como parte do esforço para melhorar a segurança cibernética da Johnson Controls, a autenticação 

multifator será habilitada para usuários de clientes VPN, Outlook Webmail (OWA) e SharePoint de toda a 

Johnson Controls. Com este novo serviço estabelecido, conseguiremos ter suporte para aplicativos 

adicionais com MFA no futuro. A Autenticação Multifator (MFA) é um método de autenticação que 

emprega mais de um fator para verificação da conta de um usuário. Em dispositivos gerenciados pela JCI, 

o segundo fator de autenticação acontece em segundo plano no OWA e SharePoint. Para ser gerenciado 

pela JCI, um dispositivo precisa ser gerenciado pela Intune ou fazer parte do domínio GO do Active 

Directory da JCI (go.johnsoncontrols.com); o próprio dispositivo fornecerá a verificação automaticamente. 

No entanto, os usuários deverão fornecer o segundo fator autenticação ao fazer login na VPN, mesmo se 

o dispositivo for gerenciado pela JCI. Para os dispositivos não gerenciados (dispositivos pessoais não 

gerenciados pelo Intune ou PCs TYCO ou JCI antigos que não estão no domínio GO), a verificação do 

segundo fator é realizada através do seu dispositivo móvel e/ou telefone fixo. Para mais informações, 

visite o site da MFA em https://on.jci.com/MFA. 

 

Este documento fornece as instruções necessárias para configuração do aplicativo autenticador e 

autenticação via telefone. 

 

Informações de registro: 

Assim que a sua conta MFA estiver ativa, você terá que configurar suas preferências de autenticação 

antes de poder usar os clientes de VPN, o Outlook Webmail e o SharePoint.  

 

Entre em contato com a central de atendimento caso tenha qualquer dúvida sobre a configuração.    
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https://on.jci.com/MFA


                                                                                                                         

2 | Página 
 

Configuração: 

Para ativar o processo de registro, você precisará abrir o Internet Explorer e acessar 

https://aka.ms/mfasetup  

 

A seguinte tela aparecerá: 

 

 
 

Para começar, selecione Configurar agora 

 

 

Você tem duas opções para configurar as preferências de verificação:  

1. Aplicativo móvel (páginas 3-9) - preferido 

2. Opção de somente chamada telefônica (páginas 10-12) 

 

 

  

https://aka.ms/mfasetup
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Obtendo o aplicativo móvel: 

O aplicativo de autenticação já deve ter enviado um push para o seu dispositivo gerenciado pelo Intune. 

Se estiver usando um dispositivo pessoal ou se o seu dispositivo gerenciado não recebeu o push do 

aplicativo, você pode acessar a sua loja de aplicativos e baixá-lo procurando por "Microsoft 

Authenticator App".  Se não tiver como acessar o aplicativo móvel, você pode usar a opção de chamada 

(consulte a próxima seção para orientações). 

 

 
 

 

Configuração de preferências de verificação (aplicativo móvel) 

 

A primeira questão no processo de inscrição é como você deseja ser contatado.  Pediremos que você use 

o aplicativo móvel como o principal método de verificação.  

 

1.  Selecione Aplicativo móvel na lista suspensa. 
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2.  Selecione Receber notificações para verificação e, em seguida, selecione Configuração. 

 

 
3. No seu telefone ou tablet, abra o aplicativo Azure Authenticator e selecione + ou Adicionar conta 

para adicionar uma conta. Nota: Caso pareça que já há uma conta configurada, ignore e adicione 

outra conta. 
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             (Android)        (Apple)          (Caso solicitado, selecione Permitir) 
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4. Especifique que você deseja adicionar uma conta de trabalho. O leitor de códigos QR do seu telefone 

abrirá (se for solicitada a permissão de acesso à câmera, diga Ok). 

 

                     
 

 

 

5. Com o seu dispositivo móvel, digitalize a imagem do código QR que aparece na tela para configurar 

o aplicativo móvel.  Quando concluída a leitura, você poderá selecionar Próximo 
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6. Você verá uma mensagem indicando que o aplicativo móvel foi configurado. Quando vir essa 

mensagem, selecione Próximo.  

 
 

7. O aplicativo Azure Authenticator verificará se consegue entrar em contato com o seu telefone.  

Imediatamente, você receberá uma notificação de teste para verificar sua conta. Selecione Aprovar. 
 

 
 

        
         (Android)    (Apple) 
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No seu dispositivo móvel, você passará a ver sua conta no aplicativo Azure Authenticator. 

 

        
     (Android)                (Apple) 

 

8. Para concluir a configuração da sua conta, o Azure pedirá seu número de telefone.  Trata-se de uma 

forma secundária de autenticação caso você não possa ser contatado através do aplicativo.  Digite 

seu número de telefone, em seguida, selecione Concluído. 
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9. Após concluir a configuração inicial, você será direcionado a uma tela semelhante à tela abaixo, com 

base em suas preferências.  Você deverá ter pelo menos 2 métodos configurados (por exemplo, 

telefone de autenticação e aplicativo de autenticação ou telefone de autenticação e telefone do 

escritório etc.) 
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10. Quando a configuração da sua conta estiver concluída, será solicitada a verificação via dispositivo 

móvel ao acessar os aplicativos selecionados. Quando vir a tela a seguir, use o aplicativo Azure 

Authenticator no seu dispositivo móvel para responder/verificar. 

 

 

        
        (Android)     (Apple) 
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Configuração das preferências de verificação (Opção de somente chamada telefônica) 

 

1. Selecione Telefone de autenticação na lista suspensa, insira seu número de telefone e selecione 

Próximo 

 
 

 
2. Você receberá uma ligação.  Atenda e siga as instruções fornecidas. 
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3. Assim que a chamada for concluída, você verá a mensagem "Verificação bem-sucedida!", então, 

selecione Concluído. 

 

 
 

4. Após concluir a configuração inicial, você será direcionado a uma tela semelhante à tela abaixo, com 

base em suas preferências.  Você deverá ter pelo menos 2 métodos configurados (por exemplo, 

telefone de autenticação e aplicativo de autenticação ou telefone de autenticação e telefone do 

escritório etc.) 
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11. Quando a configuração da sua conta estiver concluída, será solicitada a verificação via chamada 

telefônica ao acessar os aplicativos selecionados. Depois de ver a tela a seguir, você receberá uma 

ligação de           +1 (855) 330-8653. Você precisará atender e pressionar # para autenticar. 
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Dispositivo de substituição 

Para atualizar sua conta com um novo dispositivo, visite https://aka.ms/mfasetup e siga o processo de 

configuração no novo dispositivo. 

 

 
 

  

 

 

https://aka.ms/mfasetup

