Simplifique o gerenciamento de
licenças e obtenha o máximo do
seu investimento em software.
A Microsoft possui o programa de licenciamento acadêmico que atende às suas necessidades.
As instituições de ensino precisam de programas de licenciamento simples e flexíveis que ajudem a
controlar o orçamento e obter soluções que possam maximizar as oportunidades de ensino e aprendizado
do século XXI. Podemos ajudá-lo a encontrar o programa acadêmico de licenciamento Microsoft ® mais
adequado para a sua instituição.

Organizações educacionais qualificadas:
• Instituições de ensino com registro no Ministério da
Educação (MEC) ou Secretaria de Educação
• Organizações educacionais governamentais – Secretarias
de Educação estaduais e municipais.
Critérios de elegibilidade em:
http://www.microsoft.com/pt-br/licenciamento/educacao

O que é um programa de licenciamento
por assinatura?
Um programa de licenciamento por assinatura oferece o
direito da instituição utilizar uma seleção de produtos e
qualquer atualização desses produtos, por um prazo
determinado.

Os contratos de licenciamento por assinatura da
Microsoft são:
• Enrollment for Education Solutions (EES)
O contrato EES foi desenvolvido para instituições de ensino
fundamental, médio e superior que buscam um programa
que permita padronização dos desktops em toda a
organização, mantenha atualizada a tecnologia e realize
pedidos de softwares anualmente, de acordo com as
necessidades. O EES oferece a simplicidade de contar
funcionários ao invés de PCs. Há duas maneiras de comprar
dependendo do tamanho da instituição:
a) OVS-ES (Open Value Subscription – Education
Solution) – a partir de 5 FTEs*
b) EES – acima de 1.000 FTEs*
• School Agreement ou Contrato Escola
O Contrato Escola é destinado às escolas de ensino infantil,
fundamental e médio, públicas ou privadas, que buscam
um contrato de licenciamento por assinatura que permita
pedidos de softwares anualmente, de acordo com as
necessidades.
Existe também o School Agreement PiL (ou Contrato Escola
PiL), destinado a secretarias de educação do estado e
município que oferece preços especiais e exclusivos.

O que é um programa de licenciamento
transacional?
Um programa de licenciamento transacional oferece
licenças perpétuas de softwares.
• Open License Acadêmico
O Open License Acadêmico é um contrato voltado a
instituições de ensino, de pequeno ou médio portes, que
desejam transações simples, bem como preços por volume
dos softwares Microsoft. Para tanto, a instituição deverá
adquirir o mínimo de cinco licenças.
• Select Plus Acadêmico
O Select Plus Acadêmico é um contrato que não expira e
é destinado a instituições de grande porte. Este contrato
oferece um ID único de cliente e é um excelente programa
para consolidar as aquisições de todos os departamentos da
instituição, para aproveitar os preços por volume e, ainda,
melhorar o gerenciamento das licenças de softwares.

Quais são os benefícios do Microsoft
Software Assurance?
O programa Microsoft Software Assurance é um conjunto
de benefícios que ajudam a maximizar o investimento da
instituição em softwares. O programa oferece a garantia
de evolução dos softwares, assim que novas versões são
lançadas. Além disso, inclui a assinatura do programa
TechNet que dá acesso a versões completas de softwares
para fins de avaliação, suporte, treinamentos e uma
biblioteca técnica online. O Software Assurance ainda
oferece ferramentas de TI para ajudar na implantação,
gerenciamento e manutenção dos softwares.
Saiba mais aqui:
http://www.microsoft.com/pt-br/licenciamento/softwareassurance/default.aspx

* FTEs (Full Time Equivalent) para calcular utilizamos a fórmula = (100% de professores e funcionários de tempo integral) + (professores de período parcial ÷ 3) +
(funcionários de período parcial ÷2) = número de FTEs

Opções de Licenciamento por Volume Acadêmico

Enrollment for Education Solutions

School Agreement ou Contrato Escola

Por número de funcionários (FTE)

Por número de computadores

2 maneiras de comprar dependendo
do tamanho da organização (< 1.000
FTEs* OVS-ES e >1.000 FTEs* EES)

Licenças de assinatura

Licenças de assinatura
Assinatura com duração de
12 ou 36 meses
5 FTEs no mínimo
Instituições educacionais de ensino
infantil, fundamental, médio e superior
Adicione qualquer número de produtos
à medida que for necessário

Assinatura com duração de
12 ou 36 meses
Pedido inicial com no mínimo 100 pontos
Somente para escolas de ensino
infantil, fundamental e médio
Software Assurance incluído
Student Option – opção de compra de
softwares para os estudantes

Software Assurance incluído
Student Option – opção de compra de
softwares para os estudantes

Open License Acadêmico

Select Plus Acadêmico

Pedido com no mínino 5 licenças

Mínimo de 500 pontos por
pool de produtos por ano

Contrato de duração de 2 anos

Contrato sem expiração

Licenças perpétuas

Licenças perpétuas

Software Assurance opcional

Software Assurance opcional

Para obter mais informações:
Para obter mais informações sobre licenciamento por
volume Microsoft para o setor educacional acesse:
http://www.microsoft.com/pt-br/licenciamento/educacao

Como comprar:
Entre em contato com um parceiro Microsoft Authorized
Education Reseller para adquirir licenças de software
através do Licenciamento por Volume Microsoft.
Acesse: http://aer.microsoft.com/aer/searchaer.aspx
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