
 

 

 
Atualize os PC da sua empresa para o 

Windows 8 Enterprise, aproveitando os 

descontos únicos desta oferta. Válida entre 

1 de novembro e 31 de março de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais Poder. Mais Rapidez. 
Permita que os seus colaboradores sejam mais 

produtivos, com o Windows 8. A sua tecnologia 

reflete-se numa velocidade única e num 

incremento da autonomia da bateria do PC ou 

dispositivo.  

Nunca até hoje um sistema operativo permitiu 

integrar o ambiente pessoal e profissional como o 

Windows 8 o faz e, pela primeira vez, esta 

integração chega também aos tablets. Estes 

dispositivos tornam-se verdadeiros instrumentos 

de trabalho, com todas as capacidades e 

funcionalidades de um PC. 

  

Segurança que vem de dentro 
O Windows 8 está pensado para um mundo 

sempre ligado e preparado para as ameaças que 

isso pode representar. O Windows 8 proporciona: 

 Execução de programas de segurança ao iniciar 

o PC 

 Navegação na internet e downloads mais 

seguros 

 Encriptação do disco rígido e de USB (BitLocker 

e BitLocker to Go) 

 

Fora do Escritório. Mas Presente. 
Seja em PC, tablet ou Smartphone, a experiência 

do Windows 8 é única. Desde a interface, aos 

contactos, dados e configurações, o Windows 8 é 

um só, facilitando a mudança de dispositivos. Mas 

até nisto o Windows 8 é inovador: se tiver de 

trabalhar num dispositivo sem este sistema 

operativo, bastará levar consigo uma pen USB e o 

seu ambiente pessoal será replicado na perfeição. 

 

O Software Assurance está incluído no Windows 8 

Enterprise e confere à sua empresa muitos 

benefícios e funcionalidades, como direitos de 

atualização para futuras versões de Windows, 

suporte técnico 24x7 e formação para todos os 

utilizadores. 

 

Tome nota que a partir de 8 de Abril de 2014, o 

Windows XP deixará de ter suporte e não haverá 

novos updates ou assistência paga ou gratuita para 

este sistema operativo.  

 

Termos e Condições 
Desconto: 40% em Open Value / Open License + 

SA | Duração: 1Nov. 2012 – 31Jan. 2013 

Desconto: 15% em Open License se for apenas 

Upgrade | Duração: 1Nov. 2012 – 31Mar. 2013 

Máximo de licenças: 100 

Requisitos: Válido para as versões XP Professional, 

Vista Business e 7 Professional 
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