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Introdução
O Windows 8 oferece as experiências que as pessoas adoram e ainda fornece recursos de nível empresarial de que os
departamentos de TI precisam. A solução de Licenciamento por Volume da Microsoft oferece a maneira mais flexível e
econômica de acesso às tecnologias mais modernas para desktop do Windows. Se você deseja atualizar seus computadores
para o Windows 8, ter acesso a ofertas exclusivas, como o Windows 8 Enterprise Edition e Microsoft Desktop Optimization
Pack, ou usar o Windows com maior flexibilidade, há uma opção de Licenciamento por Volume ideal para a sua organização.
Este documento oferece uma visão geral dos produtos disponíveis através do Licenciamento por Volume, informações sobre
os produtos qualificados para upgrades e as principais opções que você tem para utilizar o Windows em sua organização.
Este conteúdo é apenas para fins informativos descritivos e não se destina a substituir nem prevalecer sobre a documentação
de licenciamento, como o Contrato de Licença de Usuário Final do Windows 8, Direitos de Uso do Produto ou a Lista de
Produtos.
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Edições do Windows 8, Windows RT e Produtos Relacionados
Edições do Windows 8 e Windows RT
Existe uma edição do Windows 8 e Windows RT projetada para atender às necessidades de cada organização, desde uma
pequena empresa em expansão a uma empresa multinacional. A tabela a seguir lista o Windows RT e as edições para
consumidor e empresa do Windows 8, bem como os canais em que estão disponíveis.

Produto em pacote
completo (Varejo)

Pré-instalado no
PC (OEM)

Licenciamento por
Volume

Windows 8 Pro

Windows 8 Pro

Windows 8 Pro

Windows 8

Windows 8*

Windows 8 Enterprise
(disponível com o Software Assurance)

Windows RT
*A edição apenas no idioma local do Windows 8 (Windows 8 Single Language) estará disponível em alguns mercados
emergentes.

Ofertas do Windows para Estação de Trabalho Disponíveis no Licenciamento por Volume
As ofertas a seguir estão disponíveis para compra através do Licenciamento por volume Microsoft:

Produto

Descrição

Upgrade para o
Windows 8 Pro

O Windows 8 Pro é ideal para pequenas e médias empresas e proporciona novos
níveis de produtividade, segurança e mobilidade, tudo isso sem sacrificar o
desempenho ou a escolha. Ele oferece recursos avançados que ajudam a se conectar
facilmente a redes de empresas, acessar arquivos remotamente, criptografar dados,
e muito mais. O Windows 8 Pro é ideal para os negócios.

Windows 8 Enterprise

O Windows 8 Enterprise Edition está disponível através do Software Assurance para
Windows e contém todos os recursos do Windows Pro 8, além de recursos Premium
desenvolvidos para atender às necessidades de mobilidade, produtividade,
segurança, capacidade de gerenciamento e virtualização das grandes empresas de
hoje. Consulte a seção “Windows 8 Enterprise” abaixo para mais informações.

Software Assurance (SA)
para Windows

O Software Assurance fornece a maior flexibilidade de uso do Windows. Ele
inclui o acesso ao Windows 8 Enterprise, direitos a novas versões, direitos de uso
flexível e uma série de ferramentas, tecnologias e treinamento para ajudar você a
obter o máximo do seu investimento no Windows.

Licença de Assinatura do
Windows Virtual Desktop
Access
(VDA)

A licença de assinatura do Windows VDA fornece o direito de acessar ambientes de
área de trabalho virtuais do Windows em dispositivos não cobertos pelo Software
Assurance para o Windows, como thin clients.
Observação: os Direitos do VDA também fazem parte dos benefícios do Software
Assurance para Windows.
O MDOP ajuda a gerenciar os recursos do Windows, simplificar implantações por meio

Optimization Pack

da virtualização, e restaurar a produtividade dos usuários após um problema no
sistema.

Optimization
Pack
Windows Companion

O Windows CSL permite que o uso no estilo "Traga seu próprio dispositivo" (BYOD)
e fornece licenças de assinatura para as empresas terem mais flexibilidade para
executar o Windows em vários dispositivos para os funcionários.

Ofertas de
complementos
para SA ou
VDA

Microsoft Desktop
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Licença de Upgrade para o Windows 8 Pro
Licenciamento por Volume é a maneira mais eficaz para clientes comerciais fazerem upgrade de seus computadores
existentes para o Windows 8. Se os computadores não forem cobertos pelo Software Assurance, você pode comprar licenças
de atualização através de um programa de Licenciamento por Volume para obter acesso ao Windows 8 Pro.
O Windows 8 Pro foi desenvolvido para pequenas e médias empresas, e podem ser executados em computadores que
estejam de acordo com os requisitos de hardware recomendados do Windows 7 Professional, o que significa que ele será
executado na maioria dos computadores corporativos já em uso atualmente. A licença de upgrade para o Windows 8 Pro
permite que você tire proveito da segurança, produtividade e facilidade de gerenciamento em computadores existentes
com uma licença de sistema operacional qualificado (veja abaixo).


Criptografe seus dados com o BitLocker



Acesse o seu PC em qualquer lugar com a Área de Trabalho Remota



Conecte-se a redes de empresas com ingresso no domínio

Sistemas Operacionais Qualificados
As licenças do Windows disponíveis através do Licenciamento por Volume são apenas para upgrade. Eles não substituem a
compra de licenças iniciais do Windows para o software que vem pré-instalado em computadores novos. Cada computador
que executa o upgrade do Windows 8 Pro deve ser licenciado primeiro para executar um dos sistemas operacionais
qualificados identificados abaixo - do contrário, o computador não terá uma licença válida e legal do Windows. Se você não
tem uma licença pré-existente de um sistema operacional original qualificado em seu computador, consulte o "Obtenha
Opções Originais" neste guia.
Todas estas condições devem ser atendidas para que um computador de base se qualifique para uma licença de upgrade:
 O software sob a licença do sistema operacional qualificado já deve estar instalado no dispositivo que será atribuído ao
upgrade do Licenciamento por Volume. Veja abaixo a tabela de versões OEM pré-instaladas qualificadas para o upgrade.
 Você deve remover o sistema operacional qualificado existente do dispositivo para implantar a licença de upgrade do
Licenciamento por Volume, a menos que o computador esteja coberto pelo Software Assurance para Windows.
 Os clientes que desejam instalar ou executar mais de um sistema operacional licenciado de uma vez (incluindo o sistema
operacional qualificado), podem, opcionalmente, vincular o Software Assurance à licença de upgrade do Licenciamento por
Volume.
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Os seguintes sistemas operacionais se qualificam para o Upgrade para o Windows 8 Pro através do Licenciamento por Volume:

Sistemas Operacionais Qualificados

Novo Enterprise
Agreement (EA)/
Open Value
Company-Wide
(OV-CW)

EA/
OV-CW
existent
es

Select / Select
Plus (Todos,
exceto
Acadêmico)

Open (Todos,
exceto
Acadêmico,
Charity e OVCW)

Acadêmico e
Charity

Windows 8 (32 bits ou 64 bits)
Windows 8 Enterprise (N, K, KN)*
Windows 8 Pro (N, K, KN)*
Windows 8
Windows 8 Single Language*
Windows 7 (32 bits ou 64 bits)
Windows 7 Enterprise (N, K, KN)*
Windows 7 Professional (N, K, KN, sem
disco)*
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic*
Windows 7 Starter Edition
Windows Vista (32 bits ou 64 bits)
Windows Vista Enterprise (N, K, KN)
Windows Vista Business (N, K, KN, Blade)
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows Starter Edition
Windows XP (32 bits ou 64 bits)
Windows XP Professional (N, K, KN, Blade)
Windows XP Tablet Edition (N, K, KN, Blade)
Windows XP Pro N
Windows XP Pro Blade PC
Windows XP Home/Windows XP Starter
Windows 2000 Professional
Windows NT Workstation 4.0
Windows 98 (incluindo 2ª Edição)
Apple Macintosh
*Windows 8 Single Language, Windows 7 Home Basic, N, K e KN são edições especializadas disponíveis somente em alguns
mercados.
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Benefícios do Software Assurance para o Windows 8

O Software Assurance inclui um conjunto básico de benefícios para ajudar a melhorar a produtividade da mão de obra,
agilizar a implantação do software e reduzir custos.
O Software Assurance também fornece a maior flexibilidade para usar o Windows, já que inclui o acesso a ofertas para
empresas e direitos de uso que não estão disponíveis em outros programas de licenciamento. O Software Assurance
para Windows é o meio de permitir que as pessoas tenham estilos de trabalho flexíveis, proporcionando o acesso ao
Windows em uma variedade de formas através de dispositivos.
Você pode licenciar separadamente os dispositivos que não têm ou não são qualificados para o Software Assurance para
Windows (como thin clients), com uma assinatura do Windows Desktop Virtual Access (VDA) para acessar esses benefícios.
Veja abaixo uma comparação entre o Software Assurance para Windows e a assinatura do Windows VDA.

Comparação entre o Software Assurance para Windows e a assinatura do Windows VDA.

Benefícios Principais oferecidos com o Software Assurance para o Windows e assinatura do Windows VDA

Acesso a ofertas para empresas

Observação: “Dispositivo licenciado” refere-se a qualquer dispositivo coberto pelo Software Assurance para Windows ou uma
assinatura do Windows VDA.

Benefício

Descrição

Direitos de Nova Versão

Com Direitos de Nova Versão, você tem acesso a novas versões do Windows em
qualquer dispositivo licenciado assim que elas são lançadas sem nenhum custo
adicional.

Windows 8 Enterprise

O Windows 8 Enterprise Edition inclui todos os recursos do Windows 8 Pro
Edition, mais recursos Premium, desenvolvidos para atender às
necessidades de mobilidade, produtividade, segurança, capacidade de
gerenciamento e virtualização das grandes empresas de hoje.
Consulte a seção “Windows 8 Enterprise” abaixo para obter mais
informações.

Microsoft Desktop
Optimization Pack
(MDOP)

MDOP é um complemento de assinatura opcional que permite que as
empresas virtualizem os aplicativos do sistema operacional, e a
experiência do usuário; gerenciem recursos do Windows e restaurem
a produtividade do usuário após um problema no sistema.
Consulte a seção "Microsoft Desktop Optimization Pack" para mais detalhes.

Windows Thin PC

Windows Thin PC é uma versão do Windows 7 que ocupa menos espaço e
permite que as organizações reaproveitem computadores existentes como thin
clients, reduzindo assim a necessidade de adquirir novo hardware para thin
clients.
Este benefício aplica-se somente a dispositivos licenciados com Software Assurance
para Windows.

Setembro de 2012

5

Guia de Licenciamento por Volume para Windows 8 e
Windows RT
Direitos do Windows
Virtual Desktop
Access (VDA)

Acesse o Windows em vários dispositivos diferentes.
Os Direitos do Windows VDA permitem que os usuários acessem instâncias
virtuais do Windows em uma
do Windows em vários cenários do usuário.
Consulte a seção “Direitos do Windows VDA” abaixo para obter mais detalhes.

Direitos de Uso do
Windows To Go

Viaje tranquilo sem sacrificar a produtividade usando o Windows To Go.
Windows To Go é uma área de trabalho corporativa totalmente gerenciável
que
executa
o Windows
Enterprise
Edition
em um8 pen drive USB inicializável. Esse direito de uso permite
que o Windows To Go seja executado em qualquer dispositivo licenciado.
Consulte a seção “Windows To Go” abaixo para obter mais detalhes.

Direitos de Uso
Flexível

Direitos de Uso em
Roaming

Habilite o trabalho em casa e na rua através dos Direitos de Uso de Roaming
Os Direitos de Uso em Roaming permitem que o usuário principal de qualquer
dispositivo licenciado acesse uma instância virtual do Windows em execução no
datacenter (VDI) ou no Windows To Go em dispositivos não-corporativos, como
computadores pessoais ou instalados em centros empresariais de hotéis enquanto
estiver fora do escritório.

Licença de Assinatura
Permite o estilo de trabalho "Traga seu próprio dispositivo" (BYOD)
do Companion Windows com flexibilidade para a execução de áreas de trabalho corporativas
(CSL)
usando dispositivos próprios no trabalho.
O Windows CSL é um complemento de assinatura opcional que concede ao usuário
principal de um dispositivo licenciado os direitos para acessar uma área de trabalho
corporativa, através do VDI ou Windows To Go, em até quatro dispositivos habilitados
para essas tecnologias. Os dispositivos qualificados para uso licenciado incluem
qualquer tipo de dispositivo de propriedade pessoal, bem como dispositivos nãox86 de propriedade de empresas.
Consulte a seção “Windows CSL” abaixo para obter mais detalhes.

Estenda a produtividade para tablets do Windows RT com o Virtual
Direitos do VDA do
Windows Companion RT Desktop Access.
Os Direitos do Windows RT Companion VDA permitem que o usuário principal de um
dispositivo licenciado, os direitos para acessar uma área de trabalho corporativa
através do VDI em um dispositivo com Windows RT complementar de propriedade da
empresa sem a necessidade de licença adicional do Windows.

Sideload de
aplicativos corporativos
do Windows 8

Implante aplicativos personalizados do Windows 8 diretamente em dispositivos
corporativos sem usar a Windows Store.
Receba os direitos de uso necessários para permitir a implantação de
aplicativos do Windows 8 otimizados para toque diretamente nos dispositivos
de uma organização em lugar da instalação pública através da Windows Store.
Consulte a seção “Sideload Corporativo” abaixo para obter mais detalhes.
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Os clientes com Software Assurance para Windows ou Windows VDA também têm acesso aos seguintes
benefícios:
 Benefícios do TechNet através do Software Assurance
 Suporte Estendido a Hotfix
 Suporte para resolução de problemas 24x7
 Enterprise Source Licensing Program
 E-Learning
 Vouchers de Treinamento
 Pagamentos Parcelados
Observações:


Os direitos acima se aplicam somente ao Windows e exigências de licença para outro software ainda se aplicam.

 A qualificação para o benefício varia de acordo com o programa de Licenciamento por Volume e os produtos. Consulte a Lista de
Produtos de Licenciamento por Volume para verificar a elegibilidade por programa e produtos.

Adquirindo o Software Assurance para Windows
Existem várias maneiras para cobrir suas licenças do Windows 8 Pro com o Software Assurance para Windows:
 Ao comprar uma licença de upgrade para o Windows 8 Pro através do Licenciamento por Volume, você também pode
adquirir o Software Assurance para essa licença.
 O Software Assurance é incluído automaticamente em alguns programas de Licenciamento de Volume, como o
Enterprise Agreement, Enterprise Subscription Agreement, Open Value, Open Value Subscription e Enrollment for
Education Solutions.
 Para os novos PCs com o Windows Pro 8 pré-instalado pelo OEM, você pode comprar o Software Assurance para
Windows através dos programas Open License, Select ou Select Plus no prazo de 90 dias após a compra do
computador.
Quando você licencia um dispositivo com Software Assurance, os benefícios do SA para esse dispositivo ficam disponíveis
pelo período da cobertura do Software Assurance apenas. Observe que, quando adquiridos sob uma licença sem assinatura,
os direitos de uso do Windows 8 Enterprise são perpétuos para o dispositivo licenciado, mesmo após o vencimento da
cobertura do Software Assurance contanto que o Windows Enterprise 8 tenha sido instalado no dispositivo no término da
cobertura do Software Assurance. Os direitos de uso perpétuo do Enterprise Edition estão vinculados ao dispositivo
licenciado e terminam quando o dispositivo é inutilizado.
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Windows 8 Enterprise
Os recursos do Windows 8 Enterprise incluem todas as capacidades que os clientes obtém com Windows Pro 8, mais os
recursos Premium desenvolvidos para atender às necessidades de produtividade móvel, segurança, capacidade de
gerenciamento e virtualização das empresas de hoje. O Windows Enterprise 8 está disponível para clientes com o
Software Assurance para Windows ou assinatura do Windows VDA. Os clientes com o Windows Enterprise 8 podem
aproveitar os seguintes recursos, não disponíveis no Windows 8 Pro:

Recurso

Descrição

DirectAccess

Permite que usuários remotos acessem facilmente os recursos de uma rede
corporativa sem precisar iniciar uma sessão de VPN separada.

BranchCache

Permite que os computadores dos usuários armazenem em cache arquivos, sites e
outros conteúdos de servidores centrais, de modo que o conteúdo não seja baixado
repetidamente na rede ampla (WAN).

AppLocker

Permite que o setor de TI especifique qual software pode ser executado nos PCs de
um usuário através de políticas de grupo gerenciadas centralmente, porém flexíveis.

Aprimoramentos
Melhorias do Microsoft RemoteFX e do Windows Server 2012 proporcionam aos
da infraestrutura da usuários uma experiência de área de trabalho de qualidade, com a capacidade de
Area de trabalho
reproduzir gráficos 3D, usar periféricos USB e usar dispositivos habilitados para toque
virtual (VDI)
em qualquer tipo de rede (LAN ou WAN) ou cenários de VDI..
Sideload de
Aplicativos
Corporativos
do Windows 8

Como o Sideload Corporativo é habilitado como um recurso do Windows
Enterprise 8, os clientes que executam essa edição em PCs associados a um domínio
podem gerenciar facilmente a implantação direta de aplicativos do Windows 8
otimizados para toque nesses dispositivos, sem precisar recorrer à Windows Store.

Saiba mais sobre o Windows 8 Enterprise em http://www.microsoft.com/windows/enterprise.
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Microsoft Desktop Optimization Pack
O Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) é um conjunto de tecnologias que ajuda os clientes empresariais a tirar
proveito da virtualização de desktops, melhorar o gerenciamento de dispositivos com Windows e fornecer recursos
avançados de restauração do sistema. Ele está disponível para clientes com Software Assurance como licença de assinatura
complementar. Os clientes podem acessar o MDOP e qualquer inclusão durante a vigência de sua assinatura do MDOP.
O pacote MDOP inclui as seguintes tecnologias:
Tecnologia

Microsoft User
Experience Virtualization
(UE-V)

Proporciona uma experiência de um usuário pessoal do Windows em muitos
dispositivos, permitindo que ele troque de dispositivo sem perder o trabalho, através de
uma solução de virtualização de estado do usuário simples de implantar para o setor
de TI e integra-se facilmente com as ferramentas de gerenciamento existentes.

Microsoft Application
Virtualization (App-V)

O Microsoft Application Virtualization (App-V) ajuda as empresas a fornecer aos
usuários finais acesso a praticamente qualquer aplicativo, em qualquer lugar sem
instalar os aplicativos diretamente em seus computadores.

Virtualização

Microsoft Enterprise
Desktop Virtualization
(MED-V)

Microsoft Advanced
Group Policy
Management (AGPM)

Gerenciamento

Descrição

Microsoft BitLocker
Administration and
Monitoring (MBAM)

Microsoft Diagnostics
and Recovery Toolset
(DaRT)

O Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) ajuda as empresas a fazerem
upgrade para o Windows 7, mesmo quando alguns aplicativos não são compatíveis.

O Gerenciamento Avançado de Política de Grupo (AGPM) da Microsoft estende os
recursos da Política de Grupo para fornecer um controle de alterações abrangente e
gerenciamento aprimorado para Objetos de Política de Grupo.

O Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM) simplifica o
gerenciamento do BitLocker através de implantação centralizada, gerenciamento e
recuperação de chaves e o provisionamento e a criação de relatórios de status de
criptografia para dispositivos de toda a empresa.

Reduz o tempo de inatividade e acelera o reparo, a recuperação e a solução de
problemas de desktops com sistemas baseados em Windows usando ferramentas
de reparo e recuperação intuitivas.

Restauração

Saiba mais sobre o MDOP emhttp://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/mdop.aspx.

Direitos do Windows
VDA
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Os Direitos do Windows VDA fornecem maior flexibilidade para você usar o Windows. Os Direitos do Windows VDA
estão disponíveis como um benefício do Software Assurance para Windows ou através da licença de assinatura à parte
do Windows VDA (para dispositivos não cobertos por ou não qualificados para o Software Assurance, como thin clients.
Direito de Uso

Descrição

VDI no datacenter

Os Direitos de Virtualização do Windows permitem o acesso a até quatro instâncias
virtuais do Windows em execução em um servidor no dispositivo licenciado.

Máquinas virtuais
Execute até 4 instâncias virtuais do Windows localmente no dispositivo licenciado.
locais*
* Dupla
Execute até 2 instâncias físicas do Windows no dispositivo licenciado.
inicializaçã
*o
Aplica-se apenas aos Direitos do Windows VDA adquiridos através do Software Assurance para Windows.
Saiba mais sobre os Direitos do Windows VDA em
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/windows-virtualization.aspx.

Direitos do Windows To Go
Usando o Windows To Go, os usuários podem viajar tranquilos sem sacrificar a produtividade, as empresas podem permitir
novo estilo de trabalho "Traga seu próprio Computador" e os funcionários podem trabalhar com mais rapidez e segurança.
O Windows To Go permite que os administradores de TI forneçam aos usuários uma imagem corporativa do Windows que
pode incluir aplicativos de linha de negócios, configurações e dados corporativos em um dispositivo de armazenamento USB
compatível. Os usuários podem iniciar e operar o Windows To Go em qualquer computador corporativo ou pessoal (com
logotipo do Windows 7 ou Windows 8 certificado), e continuar a obter uma experiência rica e consistente no Windows 8.

Direitos do Windows To Go
 Qualquer dispositivo coberto pelo Software Assurance para Windows ou pela assinatura do Windows VDA está
licenciado para executar o Windows To Go.
 O usuário principal de qualquer dispositivo licenciado no trabalho com SA para Windows ou Windows VDA pode
executar o Windows To Go em casa ou em trânsito usando um PC não-corporativo (por exemplo, de propriedade
pessoal ou do centro de negócios de um hotel) sob os Direitos de Uso em Roaming.
 Qualquer dispositivo coberto pela Windows CSL (veja abaixo) é licenciado para executar o Windows To Go.
Observação: o Windows To Go requer a ativação por volume; usando o servidor do Serviço de Gerenciamento de Chaves (KMS)
da sua organização ou usando a ativação por volume baseada no Active Directory.
Consulte a seção “Ativação por Volume” abaixo para obter mais detalhes.
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Licença de Assinatura do Windows Companion
A licença Windows CSL permite o estilo de trabalho "Traga deu próprio dispositivo" (BYOD) com dispositivos secundários ou
complementares, proporcionando às empresas uma maior flexibilidade para executar o Windows em vários dispositivos para
os funcionários. Quando vinculada a um dispositivo de trabalho licenciado com Software Assurance para Windows ou
Windows VDA, a Windows CSL concede ao usuário principal desse dispositivo os direitos de acesso à área de trabalho
corporativa, quer através do VDI ou do Windows To Go, em até quatro dispositivos adicionais habilitados para essas
tecnologias. Os dispositivos qualificados para uso sob a Windows CSL incluem qualquer tipo de dispositivo de propriedade
pessoal, bem como dispositivos não-x86 de propriedade da empresa.

Quando vinculada a um dispositivo de trabalho licenciado com Software Assurance para Windows ou assinatura do Windows VDA, a Windows CSL concede ao
usuário principal desse dispositivo de trabalho os direitos de acesso à área de trabalho corporativa através do VDI ou do Windows To Go em até quatro dispositivos
habilitados para essas tecnologias.

A Windows CSL fornece uma única licença válida para até quatro dispositivos em vez de exigir licenças individuais para cada
dispositivo complementar. Portanto, tudo que você precisa fazer é licenciar os computadores de trabalho principais com
o SA, selecionar os usuários que trarão os dispositivos de casa e vincular a Windows CSL.
Por exemplo, uma empresa com um Enterprise Agreement com cobertura para 5.000 computadores com SA para Windows
quer permitir que 1.000 de seus funcionários, cujo dispositivo principal é licenciado como parte dos 5.000 cobertos pelo SA,
também tragam seus dispositivos pessoais de casa para acessar sua área de trabalho através do Windows To Go ou VDI. Esses
usuários poderão trazer dois dispositivos para o trabalho, em média, mas como a CSL cobre vários dispositivos, a empresa só
precisa comprar 1.000 licenças CSL. A Windows CSL custa menos do que uma licença VDA, permitindo que esse ambiente seja
licenciado com menos licenças e a um custo inferior por licença.
E o setor de TI sabe que eles são compatíveis, independentemente dos tipos de dispositivos que seus funcionários estão
trazendo, contanto que cada funcionário não traga mais de 4 dispositivos para o trabalho.

Sideload de Aplicativos Corporativos do Windows 8
Para o Windows 8, aplicativos de desktop podem continuar a ser implantados como sempre foram. Para os novos
aplicativos otimizados para toque do Windows 8, a Windows Store é uma ótima maneira de instalar esses aplicativos para
clientes empresariais. Clientes de empresas de médio a grande porte que normalmente implantam aplicativos em escala mais
ampla também podem distribuir os novos aplicativos do Windows 8 diretamente para os dispositivos de sua organização. Por
exemplo, essa opção de implementação direta faz sentido para aplicativos de linha de negócios desenvolvidos de forma
personalizada ou softwares comprados diretamente de um ISV.
Os clientes podem ativar seus dispositivos que executam o Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro ou Windows RT para a
implantação direta de aplicativos de linha de negócios personalizados do Windows 8 fora da Windows Store através do
"Sideload Corporativo" de algumas formas.
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O Windows 8 Enterprise Edition possui recursos integrados que habilitam o Sideload Corporativo, permitindo que
os clientes que executam essa edição em computadores do domínio gerenciem facilmente a implantação de
aplicativos confiáveis do Windows 8 através de uma configuração de política (consulte este artigo do TechNet
para saber mais sobre as configurações de política do Sideload Corporativo).



Os clientes também poderão habilitar o Sideload de aplicativos confiáveis do Windows 8 para empresas em
dispositivos com Windows RT, Windows 8 Pro ou Windows 8 Enterprise que não estejam associados a um domínio
usando uma Chave de Ativação Múltipla (MAK) do Licenciamento por Volume, além da configuração de política
descrita acima. Para saber mais sobre como usar a MAK, consulte a seção "Ativação por Volume" abaixo.

* Requer que o dispositivo esteja associado ao domínio.

Clientes de empresas de médio a grande porte com Software Assurance para Windows ou assinatura do Windows VDA nos
seguintes programas de Licenciamento por Volume terão o direito de usar o Sideload Corporativo e receberão as chaves
MAK como um benefício do SA, sem custo adicional. As chaves do produto para o Sideload Corporativo serão
disponibilizadas pelo Centro de Atendimento de Licença por Volume (VLSC).
 Enterprise Agreement com Windows
 Enterprise Subscription Agreement com Windows
 Enrollment for Education Solutions com Windows
 Campus and School Agreement com Windows
 Select e Select Plus com Software Assurance para Windows
Outros clientes que desejam implantar aplicativos de linha de negócios personalizados do Windows 8 podem comprar
licenças do Sideload Corporativo e chaves MAK através do Licenciamento por Volume. Licenças do Sideload Corporativo
estarão disponíveis para compra nos seguintes programas e também no VLSC:



Select e Select Plus
Open License
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Direitos de Downgrade para o Windows 8
Seus direitos de usar versões anteriores do Windows em vez do Windows 8 ("direitos de downgrade") dependem de
como a licença foi adquirida.

Pré-instalado no PC (OEM)
Os direitos de downgrade para OEM são
limitados à edição equivalente para duas versões
anteriores.

Licenciamento por Volume
Os direitos de downgrade do Licenciamento por
Volume fornecem a maior flexibilidade para
downgrade para qualquer versão anterior.

Observações:
 Os direitos de downgrade estão incluídos nas licenças obtidas através da pré-instalação do OEM ou do Licenciamento por
Volume e não se aplicam a cópias de varejo do Windows.
 Os direitos de downgrade para OEM se aplicam ao Windows 8 Pro e permitem fazer downgrade para até duas versões anteriores
(para o Windows 7 Professional ou Windows Vista Business).

 O Software Assurance através do Licenciamento por Volume oferece a maior flexibilidade, permitindo downgrades para mais
versões e edições anteriores, incluindo o Windows 7 Enterprise.

Pré-instalação OEM
Downgrade de versão para o
Windows 8 Pro

Licenciamento por Volume
Upgrade para o Windows 8
Pro (sem SA)

Windows 8 Enterprise
(com SA)

Windows 7 Enterprise
Windows 7 Professional
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Business
Windows XP Pro
Windows 2000 Professional
Windows 95/98/NT
Isso significa que os computadores comprados com o Windows 8 Pro pré-instalado terão a opção de downgrade para o
Windows 7 Professional ou Windows Vista Business. Por circunstâncias que exigem o Windows XP ou outras versões
anteriores, os direitos de downgrade para essas versões estão disponíveis através de licenciamento por volume.
Observações:
 Não há direitos de downgrade para o Windows 7 Ultimate
 O suporte para o Windows XP termina em 8 de abril de 2014.
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Ativação por Volume
A ativação do produto Windows é um conjunto de tecnologias que permitem que os clientes confirmem que sua cópia do
Windows está devidamente licenciada. A ativação do produto é necessária para todas as edições do Windows 8.
A Ativação por Volume permite que os clientes corporativos automatizem o processo de ativação e o tornem transparente
para os usuários. A Ativação por Volume se aplica a computadores cobertos por um programa de Licenciamento por
Volume, e para os clientes usam a mídia de Licenciamento por Volume introduzida pela primeira vez com o Windows
Vista, sendo aprimorada desde então. Ela é usada estritamente como uma ferramenta para ativação, e não está vinculada à
cobrança da licença.

Ativação através do Serviço de Gerenciamento de Chaves e da Chave de Ativação Múltipla
O Serviço de Gerenciamento de Chaves (KMS) permite que as organizações ativem computadores dentro do ambiente do
cliente através de um serviço hospedado internamente (KMS), e a Chave de Ativação Múltipla (MAK) ativa computadores
de uma vez só usando os serviços de ativação hospedados fornecidos pela Microsoft. Os clientes podem usar um ou
ambos os tipos de chaves para ativar computadores em seus ambientes.

Ativação através do Microsoft Active Directory
Durante a ativação baseada no Active Directory, qualquer computador com Windows 8 ou Windows Server 2012 conectado
ao domínio será ativado automaticamente e de forma transparente durante a configuração do computador. Esses clientes
permanecem ativados enquanto permanecerem membros do domínio e mantiverem contato periódico com um controlador
de domínio.
Saiba mais sobre a ativação por volume em http://www.technet.com/volumeactivation.
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Obtenha Opções Originais
As licenças de upgrade do Microsoft Windows foram desenvolvidas para o upgrade de licenças previamente adquiridas do
sistema operacional qualificado. A maneira ideal e mais econômica de adquirir licenças integrais do Windows é através de
licenças pré-instaladas em um computador novo. No entanto, se você descobrir software falsificado ou solicitar uma licença
de upgrade do Licenciamento por Volume do Windows sem ter um sistema operacional de base qualificado em seus
computadores, existem soluções disponíveis através do Licenciamento por Volume que podem ajudar a resolver essa situação
de não conformidade.
Para adquirir as licenças certas do Windows 8 Pro através do Licenciamento por Volume, o acordo Get Genuine Windows
Agreement (GGWA) tem três opções: GGWA para pequenas e médias empresas, GGWA para grandes empresas e GGWA
para instituições acadêmicas.

GGWA para Pequenas e Médias
Empresas

GGWA para grandes empresas

GGWA para Organizações
Acadêmicas

Clientes com cinco ou mais
computadores que precisam
licenciar o Windows

Clientes com uma grande base
instalada de computadores que
precisam licenciar o Windows

Clientes acadêmicos com cinco ou
mais computadores que precisam
do licenciamento do Windows

Quantidade No mínimo cinco licenças (novos
para pedido pedidos autorizados pelo período
de dois anos do contrato)

No mínimo cinco licenças

No mínimo cinco licenças

Detalhes

 Vendida por revendedores
Microsoft de grandes contas
(LARs) ou por contrato direto

 Compromisso não assinado
com a compra de produtos
legalizados do período em
diante

Público

 Vendida por revendedores da
Microsoft
 Compromisso não assinado
para compra legal no futuro

 Pré-assinado com a
Microsoft que inclui uma
cláusula de auditoria

 Geralmente não há transferência
 Geralmente não há
de licença, exceto quando
transferência de licença, exceto
permitido por contrato
quando permitido por contrato  Compromisso de que as
aquisições futuras de software  Precisa ser combinada com o
 Direitos de downgrade
Licenciamento por Volume de
Windows conterão software
disponíveis
Upgrade do Windows para
legalizado
Acadêmicos
 O Software Assurance pode
 Processamento de apenas um
ser adquirido dentro de 90
 Direitos de downgrade não
pedido
dias
disponíveis com o GGWA-A;
 Geralmente não há
mas estão disponíveis com o
 Suporte disponível para
transferência de licença, exceto
Licenciamento por Volume
compra com um
quando permitido por contrato
para Acadêmicos
revendedor da Microsoft
 Um contrato mestre de
 O Software Assurance não está
comércio e serviços deve estar
disponível com o GGWA-A,
em vigor ou ser firmado
mas pode ser adicionado ao
adquirir uma licença de
O
Software
Assurance
pode

upgrade do Windows
ser adquirido dentro de 90
dias
 Suporte disponível para
compra da Microsoft ou por
um revendedor LAR Microsoft

 Suporte disponível para
compra com um revendedor
da Microsoft

Saiba mais sobre como obter opções originais em
http://www.microsoft.com/piracy/knowthefacts/LegalizationSolutions.aspx.
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Ofertas do Windows por Programa de Licenciamento
O Licenciamento por Volume Microsoft oferece programas personalizados que ajudam as organizações na compra de
licenças de software. Adaptado de acordo com o tipo, tamanho e preferências de compra da organização, os programas de
Licenciamento por Volume Microsoft oferecem soluções flexíveis e econômicas projetadas para ajudar você a gerenciar suas
licenças com facilidade. Se você tem cinco ou milhares de estações, existe um programa de Licenciamento por Volume
Microsoft ideal para você.

Produtos Windows para Estação de Trabalho Disponíveis no Programa de Licenciamento por Volume

Produto

Open
License

Open Value &
Subscription

Select Plus &
Select License

Enterprise
Agreement &
Subscription

Enrollment
for Education
Solutions

School
Enrollment

Upgrade para o
Windows 8 Pro
Windows 8 Enterprise com
Software Assurance

MDOP

Assinatura do
Windows VDA
Licença de Assinatura do
Windows Companion
(CSL)
Licença Sideload
para empresas

Como Adquirir Licenças através do Licenciamento por Volume
Para adquirir a mais recente tecnologia da Microsoft em uma economia significativa sobre o custo integral dos pacotes de
produtos, através do Licenciamento por Volume da Microsoft, entre em contato com o seu representante ou um
revendedor parceiro da Microsoft.
Seu revendedor preferido do Licenciamento por Volume da Microsoft pode ajudá-lo a adquirir o Software Assurance, que
podem ser solicitado em qualquer programa de Licenciamento por Volume da Microsoft. Para encontrar um revendedor de
Licenciamento por Volume da Microsoft:
 No Brasil ligue para 08007617454 ou acesse https://solutionfinder.microsoft.com/.
 Para localizar as informações de licenciamento acesse http://www.microsoft.com/brasil/licenciamento.

© 2012 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Este documento é apenas para fins informativos. A MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, NESTE DOCUMENTO. Estas
informações são fornecidas para ajudar a orientar o seu uso autorizado dos produtos que você licença, mas não é o seu contrato. O uso de produtos
licenciados ao abrigo do contrato de licença de volume é regido pelos termos e condições desse contrato. No caso de qualquer conflito entre estas informações
e seu contrato, os termos e condições de seu contrato prevalecerão. Os preços das licenças adquiridas através de revendedores Microsoft são determinados
pelo revendedor.
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