
SAM para Ambientes de Desenvolvimento
O desenvolvimento de software personalizado torna 
desafiador gerenciar o licenciamento e a otimização de 
ambientes de desenvolvimento. São considerados ambientes 
de desenvolvimento os que não têm nenhuma instância de 
produção ou que não têm fins lucrativos para a empresa, como 
quando desenvolvedores de software desenvolvem e testam 
código. Otimize seus investimentos de licenciamento com 
o Engajamento de SAM (Software Asset Management) para 
Ambientes de Desenvolvimento.  
Para manter um sistema de gestão de ativos saudável e obter 
máximo valor de investimentos em software de sua organização, 
você precisa entender o que define o seu ambiente de 
desenvolvimento, quem está acessando o ambiente e como o 
software em execução no ambiente é licenciado.    

Se você não tiver certeza se deve ou não considerar de produção 
um dado ambiente físico de servidor ou sistema operacional, 
aplique o seguinte teste:  
1.  Você pode tornar permanentemente este ambiente  
off-line, incluindo todos os dados que ele está 
consumindo?  

2. Você pode fazer isso sem afetar os usuários finais? Se a 
resposta for "não", então você deve tratar o ambiente em 
questão como produção.  

Engajamento de SAM para Ambientes de Desenvolvimento 
O propósito de um Engajamento de SAM para Ambientes de Desenvolvimento é ajudá-lo a extrair o máximo de seu investimento 
otimizando a produção de sua organização versus ambientes de desenvolvimento ao obter uma melhor compreensão de como o 
licenciamento funciona. Seu parceiro SAM ajudará você a entender os diferenciais entre produção e desenvolvimento, o MSDN e o 
licenciamento do Visual Studio. Seu parceiro também fornecerá orientações para garantir que sua empresa esteja extraindo o máximo 
de benefícios que os softwares de desenvolvimento e produção podem oferecer e as melhores práticas em processos a implementar 
para ajudar a reduzir custos e garantir a conformidade. Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar em seus ambientes de 
desenvolvimento e alguns dos benefícios que você pode obter ao trabalhar com um Parceiro SAM Microsoft em um Engajamento de SAM 
para esses ambientes. 
Desafios 
Ambientes de desenvolvimento podem ser complexos, tornan-
do difícil:  
• Entender como diferenciar o desenvolvimento da produção. 
• Monitorar como os sistemas de desenvolvimento são 

implantados, desenvolvidos, testados, removidos e 
reconstruídos através do ciclo de desenvolvimento de 
aplicativos.  

• Obter uma imagem clara do software da organização em uso.  
• Compreender como os usuários que acessam seus ambientes 

de desenvolvimento precisam ser licenciados e as opções 
através de assinaturas MSDN e de licenciamento por volume 
Microsoft.  

 Oportunidades 
A implementação das melhores práticas recomendadas de 
SAM para ambientes de desenvolvimento irá ajudá-lo a:  
• Otimizar ambientes de desenvolvimento através do maior 

entendimento de como os servidores estão sendo utilizados.  
• Identificar quais servidores podem ser reutilizados ou 

removidos.  
• Compreender erros comuns de licenciamento, como comprar 

ou renovar mais assinaturas do que o necessário ou não 
aproveitar direitos de novas versões.  

• Proteger as licenças de desenvolvedor do vazamento de 
chaves de produto dentro e fora da organização e implementar 
políticas para o gerenciamento de seus ativos de software da 
organização e treinamento para garantir a conformidade de 
funcionários.  

O que esperar de um Engajamento SAM 
Cada engajamento variará ligeiramente dependendo de sua infraestrutura, necessidades e objetivos. Em modo geral, um engajamento 
pode ser dividido em quatro fases:

Planejamento – a fase de planejamento envolve a coleta de informações sobre sua infraestrutura, identificação das metas do 
engajamento, agendamento de encontros e reuniões e a criação do acesso para o início da coleta e análise de dados. 

Coleta de Dados – a fase de coleta de dados consiste da descoberta e inventário de ativos de software usando uma ferramenta 
de inventário, seguido do mapeamento dos dados do inventário, do uso e das licenças. Esta fase pode incluir um questionário 
e entrevistas com os participantes para garantir que todos os dados relevantes e toda a informação seja recolhida para fornecer 
uma análise completa e precisa sobre as implantações de software, os direitos de licenciamento e os processos de gerenciamento 
atuais.  

Análise de Dados –a fase de análise de dados inclui a revisão e validação de todos os dados coletados, identificação de todos os 
contratos de licenciamento da Microsoft e a análise de sua estratégia de gerenciamento de dispositivos móveis de longo prazo. 
Durante a fase de análise os resultados e recomendações são documentados em detalhes.

Apresentação Final – na conclusão do engajamento de SAM para ambientes de desenvolvimento, o Parceiro SAM apresentará 
seus resultados, recomendações e próximos passos em uma apresentação de visão geral, juntamente com um conjunto detalhado 
de relatórios.  



Coleta e Análise de Dados 
Um Engajamento de SAM para Ambientes de Desenvolvimento pode ajudá-lo a identificar todas as implantações 
de produtos, uso e direitos de licença. Seu Parceiro SAM Certificado Microsoft identificará áreas para melhorias e 
desenvolverá um conjunto de recomendações e processos para ajudar sua organização a otimizar seus investimentos 
em software e permanecer em conformidade. A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.  

Materiais Entregues no Engajamento 
Antes de trabalhar com seu parceiro, você receberá uma carta de engajamento e uma Declaração de Trabalho (SOW), explicando o 
que esperar durante seu engajamento de SAM. Na conclusão do engajamento, você deve receber os relatórios definidos abaixo.   

Relatório Executivo  
de Visão Geral 

Posição Estabelecida  
de Implantação 

Posição Efetiva  
de Licenciamento 

Relatório de Avaliação  
de Ambientes   
de Desenvolvimento  

Relatório de 
Recomendações 
de Otimização de 
Licenciamento  

Relatório de Usos   
Adicionais de Dados  

O relatório executivo contém um resumo de alto nível do escopo do engajamento, os resultados, 
recomendações e próximos passos. 

Este relatório fornece detalhes relacionados a todos os softwares atualmente implantados em sua 
infraestrutura de TI. 

O relatório de posição de licenciamento fornece detalhes relacionados aos direitos de licença que são 
mapeados para implantações e identifica quaisquer lacunas ou subutilização em sua organização. 

Este relatório de avaliação inclui um conjunto de recomendações sobre como otimizar ambientes de 
desenvolvimento, incluindo modelos de licenciamento e implementação de tecnologias alinhadas com as 
necessidades e objetivos de negócios futuros. Este relatório também inclui uma avaliação atual de suas 
políticas e procedimentos atuais de SAM de sua empresa e recomendações para melhoria.  

Este relatório fornece recomendações sobre como otimizar seu programa e estrutura de licenciamento 
Microsoft para sua empresa. O relatório detalha riscos, responsabilidades e oportunidades associadas a 
suas práticas de licenciamento atuais e recomendações sobre como gerenciar melhor suas licenças para 
minimizar riscos futuros.  

O Relatório de Usos Adicionais de Dados inclui recomendações sobre como usar os dados que você 
coletou para outros propósitos, como o desenvolvimento de um roadmap de virtualização, um plano de 
migração para a nuvem ou uma avaliação de segurança.   

Saiba mais sobre o Software Asset Management em:  
http://www.microsoft.com/pt-br/sam/overview.aspx

Inventário de Ativos 
Como ponto de partida, seu parceiro trabalhará com você para escolher as ferramentas de inventário de software corretas, definir o 
escopo das máquinas a ser inventariadas, identificar quaisquer etapas extras necessárias para a coleta de dados de dispositivos e redes 
que possam não ser facilmente acessados e preparar os ambientes para a varredura e coleta dos dados. As ferramentas de inventário 
que você usa devem coletar uma grande variedade de pontos de dados em relação a servidores, estações de trabalho e mesmo 
dispositivos móveis de desenvolvimento. Os dados serão usados para o planejamento de consolidações, otimização do licenciamento e 
definição de procedimentos de implantação futuros. 

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos 
Analisar os resultados da coleta de dados de inventário envolve identificar e documentar todas as implantações de produtos, o uso e os 
direitos de licença. Seu parceiro combinará os dados de inventário com outras informações relevantes que podem não ser detectáveis 
através da maioria das ferramentas, como a identificação das convenções de nomeação de servidores e associação dos servidores aos 
ambientes de desenvolvimento, staging, testes gerais, teste de aceitação do usuário e ambientes de produção. 

Considerações sobre a Implantação 
Seu parceiro identificará melhorias potenciais necessárias para otimizar seus ambientes de desenvolvimento e assegurar o licenciamento 
adequado. Isto pode incluir incorporar as melhores práticas para suportar um treinamento efetivo de funcionários e o gerenciamento 
de assinaturas de ferramentas de desenvolvimento. Outras áreas de consideração podem incluir isolar ambientes de produção versus 
ambientes de desenvolvimento para gerenciar e monitorar mais facilmente implantações e o licenciamento. 

Considerações sobre Licenciamento 
Para identificar áreas onde você pode otimizar seus investimentos em software e garantir a conformidade, seu parceiro avaliará se você 
está devidamente licenciado para sua implantação atual e o estado de uso, e recomendar as melhores opções para alinhar com os seus 
planos de negócios futuros. Ele pode determinar se você está devidamente licenciado para suportar ambientes de desenvolvimento, 
como de desenvolvimento, staging, testes e aceitação do usuário.  

Melhorias de Política 
Seu parceiro analisará seus processos e políticas atuais de SAM. Se for necessário, ele fornecerá recomendações para desenvolver ou 
melhorar as políticas para suportar a conformidade, gestão e otimização contínuas. Seu parceiro irá compartilhar importantes práticas 
recomendadas para melhorar o programa de gestão de ativos de softwares de sua organização.    

http://www.microsoft.com/pt-br/sam/overview.aspx

