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Sobre a certificação

1. Propósito da certificação

• Ter o certificado fluig ao término da prova, 
comprovando seu aprimoramento nos assuntos 
abordados.

• Ter o conhecimento necessário afim de tornar 
necessidades ou situações inconsistentes, em soluções 
práticas. 

• Ter conhecimento suficiente para auxiliar colegas no 
dia a dia quanto ao uso e recursos do fluig. 
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Sobre a certificação

2. Sobre a certificação fluig Negócio – Identity

• É uma prova que tem como tema principal, recursos e
casos de uso com o fluig em gestão de identidades.

• Contém 80 questões que são randomizadas para que
se tenha alternância das perguntas, dessa forma,
conseguimos formar provas diferentes contendo 40
questões cada, tornando o resultado final mais
efetivo.

• Para ser aprovado na certificação deve-se obter um
percentual de acerto igual ou superior à 70%.

• As provas de certificação são realizadas nas unidades
TOTVS da sua respectiva região.
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Sobre a certificação

3. Inscrições, investimento e vigência

• Para colaboradores, franquias, unidades e parceiros
as duas primeiras tentativas não terão custo. Mais
detalhes podem ser conferidos aqui.

• Clientes fluig e demais interessados podem conferir
todos os valores para realização da prova aqui.

• As certificações do fluig são válidas por 18 meses.
Após o período, será necessário realizar uma nova
prova.

http://academy.fluig.com/certificacao-negocio-identity
http://academy.fluig.com/certificacao-negocio-identity


7TREINAMENTOS E REFERÊNCIASMATÉRIAS DA CERTIFICAÇÃOÍNDICE

Matérias da 
certificação



8TREINAMENTOS E REFERÊNCIASMATÉRIAS DA CERTIFICAÇÃOÍNDICE

Matérias da certificação

As seguintes matérias cairão na certificação, 

ao lado podemos conferir um gráfico com o 

índice de porcentagem que cada matéria terá na 

prova.

• Acesso

• Ambiente

• Aplicativos

• Configuração

Porcentagem das questões

Acesso Ambiente Aplicativos Configurações

30%
38,75%

12,5%
18,75%
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Treinamentos e referências 

• Recomendamos que o aluno prepare-se para a prova 

com esta apostila de certificação.

• É aconselhável assistir aos treinamentos virtuais do 

Academy fluig.

• Além de possuir experiência de uso com o produto.
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Linha do tempo 
Certificação Identity
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Matérias da certificação

Para se certificar na prova de Identity é preciso ter conhecimento nas seguintes áreas:

Acesso AplicativosAmbiente Configurações
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CONTEÚDOS

DE ESTUDO

Acesso

Acesso via Desktop SSO

É possível configurar o nível de força da 

senha pessoal?

Gerenciar Active Directories

Ativação de Nova Conta e Entrar

Aceitar Usuários Pendentes

O que fazer quando o usuário não 

consegue acessar o fluig Identity?

Por que o usuário recebe um e-mail de 

convite mesmo quando seleciono a 

opção Senha Temporária durante a 

criação?

Login

Como atualizar o SmartSync?

Segurança do usuário

Legenda:

Help fluig
Dev fluig
Academy

As senhas dos usuários no Active Directory são 

armazenadas pelo fluig Identity?

Troca de contextos

http://tdn.totvs.com/x/A8xUE
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=247169421
http://tdn.totvs.com/x/W55UE
http://tdn.totvs.com/x/sMVUE
http://tdn.totvs.com/x/1L1UE
http://tdn.totvs.com/x/THASCw
http://tdn.totvs.com/x/NRZzCw
http://tdn.totvs.com/x/bZpUE
http://tdn.totvs.com/x/M4pyDg
http://tdn.totvs.com/x/a5PpEg
http://tdn.totvs.com/x/eDAxE
http://tdn.totvs.com/x/eDAxE
http://tdn.totvs.com/x/N4MFE
http://tdn.totvs.com/x/N4MFE
http://tdn.totvs.com/x/wJHCC
http://tdn.totvs.com/x/wJHCC
http://tdn.totvs.com/x/XQVbDw
http://tdn.totvs.com/x/XQVbDw
http://tdn.totvs.com/x/VIs0DQ
http://tdn.totvs.com/x/VIs0DQ
http://tdn.totvs.com/x/KAAXEQ
http://tdn.totvs.com/x/KAAXEQ
http://tdn.totvs.com/x/MPUTEQ
http://tdn.totvs.com/x/MPUTEQ
http://tdn.totvs.com/x/-JHCC
http://tdn.totvs.com/x/-JHCC
http://tdn.totvs.com.br/x/nH0CE
http://tdn.totvs.com.br/x/nH0CE
http://tdn.totvs.com/x/p8JYDQ
http://tdn.totvs.com/x/9K6cEw
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-identidades-identity
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-identidades-identity
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CONTEÚDOS

DE ESTUDO

Configurações

Adicionar Novo Usuário

Gerenciar Grupos

Gerenciar usuários

Gerenciar usuário

Auto-inscrição

Por que novos usuários não são 

provisionados no fluig?

Como limitar as tentativas de 

redefinição de senha por imagens 

secretas?

Aceitar Usuários Pendentes

Customização

Segurança

Segurança do usuário

Legenda:

Help fluig
Dev fluig
Academy

Notificações via E-mail

Ambiente

Aplicativos

Buscar Aplicativos

Modos de Provisionamento

Como desabilitar a integração entre o fluig 

e o fluig Identity?

Como acessar o wcmadmin com o fluig

integrado ao Identity

http://tdn.totvs.com/x/1AqbEg
http://tdn.totvs.com/x/KIOtEw
http://tdn.totvs.com/x/NyaTEg
http://tdn.totvs.com.br/x/-LTpEg
http://tdn.totvs.com/x/mplUE
http://tdn.totvs.com/x/tSH2Dw
http://tdn.totvs.com/x/94GRDg
http://tdn.totvs.com/x/1L1UE
http://tdn.totvs.com/x/1L1UE
http://tdn.totvs.com/x/BptUE
http://tdn.totvs.com/x/a5PpEg
http://tdn.totvs.com/x/DJtUE
http://tdn.totvs.com/x/gotbDQ
http://tdn.totvs.com/x/gotbDQ
http://tdn.totvs.com/x/wbruDQ
http://tdn.totvs.com/x/wbruDQ
http://tdn.totvs.com/x/JfgGDg
http://tdn.totvs.com/x/JfgGDg
http://tdn.totvs.com/x/sAzMCg
http://tdn.totvs.com/x/sAzMCg
http://tdn.totvs.com/x/2RK4Ew
http://tdn.totvs.com/display/HF/Modos+de+Provisionamento
http://tdn.totvs.com/x/1BhGD
http://tdn.totvs.com/x/Aj8lD
http://tdn.totvs.com/x/B2AtE
http://tdn.totvs.com/x/B2AtE
http://tdn.totvs.com/x/IL4KDg
http://tdn.totvs.com/x/IL4KDg
http://tdn.totvs.com/x/ji0PEQ
http://tdn.totvs.com/x/ji0PEQ
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-identidades-identity
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-identidades-identity
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-identidades-identity
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-identidades-identity
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-identidades-identity
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-identidades-identity
http://tdn.totvs.com/x/8ZgJE
http://tdn.totvs.com/x/8ZgJE
http://tdn.totvs.com/x/SYSbC
http://tdn.totvs.com/x/SYSbC
http://tdn.totvs.com/x/Tx1bB
http://tdn.totvs.com/x/Tx1bB



