
Divulgue o Programa 

de Direitos de 

Utilização Doméstica 

junto dos seus 

colaboradores 

 

Os seus colaboradores podem adquirir o Microsoft® Office Professional Plus 2010 

ou Office for Mac 2011 por apenas 12,95€! Eles não vão querer perder esta 

oportunidade. 

O Programa de Direitos de Utilização Doméstica é um benefício da cobertura Software 

Assurance disponível para os clientes de licenciamento em volume da Microsoft com a 

cobertura Software Assurance ativa nas respetivas aplicações do Office. Os funcionários que 

utilizem as licenças abrangidas no local de trabalho são elegíveis para adquirir estas aplicações 

do Office por apenas 12,95€ (ou menos, se adquirido em volume), para utilização num PC 

pessoal, durante o período em que forem funcionários do cliente de Licenciamento em Volume 

da Microsoft®.  

Para os colaboradores poderem usufruir deste programa, o processo é simples. Primeiro terá de 

ativar o benefício no website Centro de Serviços de Licenciamento em Volume (VLSC) e depois 

enviar uma mensagem de correio electrónico para os colaboradores, dando-lhes instruções 

sobre como beneficiar desta oferta: 

1) Processo de ativação do benefício no VLSC: 

a. O Administrador de Benefícios de Software Assurance deverá aceder ao site de 

licenciamento em volume. 

b. Selecionar a Tab Software Assurance e escolher o benefício Home Use Program.  

c. Depois será necessário proceder à ativação com preenchimento dos campos 

solicitados (importante especificar os domínios de email autorizados, pois a 

validação será feita com endereço de email e código de acesso/programa).  

d. Após a conclusão da ativação será despoletado uma mensagem de correio 

electrónico (para o endereço que indicarem) com informações do programa e 

respectivo código. Ficará também de imediato visível no website este mesmo 

código que pode ser consultado sempre que necessário.  

Para dúvidas relacionadas com a ativação do benefício no VLSC, os administradores do benefício deverão 

contactar a Equipa Microsoft de Licenciamento em Volume através do e-mail: vlservem@microsoft.com ou 

através do número de telefone: 800 849101 

 

2) Processo de divulgação interna 

a. Poderão utilizar o Portal de Marketing Digital do HUP para criar diversos tipos 

de mensagens para notificar os colaboradores (temos disponíveis banners, 

newsletters e apresentações powerpoint que podem ser utilizadas, entre outros 

recursos). 

b. Não se pode esquecer de fornecer aos colaboradores, na comunicação que 

enviar, o respectivo código do programa.  

c. Direcionar os colaboradores para a Loja HUP Online para efetuarem a compra. 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx
mailto:vlservem@microsoft.com
http://marketing.microsofthup.com/default.aspx?region=Portugal
http://www.microsofthup.com/hupus/chooser.aspx?culture=pt-PT


Para dúvidas relacionadas com compras na loja online, transferências, ou questões relacionadas com a 

chave do produto, os colaboradores devem contactar 800 855 720 ou enviar um email para 

hupbulk@digitalriver.com. Para assistência técnica, incluindo a instalação/desinstalação de software, 

ativação do produto, ou utilização do produto, os colaboradores devem contactar 808 223 242. 

 

 

Links úteis: 

 Site para os administradores do benefício com toda a informação sobre o Programa de 

Direitos de Utilização Doméstica. 

 Portal de Marketing Digital que contem todos os materiais necessários para os clientes 

promoverem o HUP de forma eficiente junto dos colaboradores. 

 Loja HUP Online onde os colaboradores podem adquirir o Microsoft® Office 

Professional Plus 2010. 

 

mailto:hupbulk@digitalriver.com
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