Obtenha ampla flexibilidade de
pagamentos para os seus serviços
e licenciamento Microsoft
com o Extended Payment Terms (XPT)
O XPT adiciona ampla flexibilidade de pagamento como alternativa aos termos de
pagamentos inicial ou anual standard, através de uma simples emenda aos contratos de
serviço e licenciamento da Microsoft. Os contratos atualmente suportados incluem o EA, o
MPSA e o Premier Support. Os planos de pagamento incluem estruturas mensais, trimestrais e
semestrais ou estruturas amplamente personalizadas que incluem opções progressivas e de
omissão que se adaptam às necessidades de praticamente qualquer cliente.
Concentre-se
na solução de
TI de que
necessita apesar
das restrições
orçamentais

Implemente
facilmente através de
uma simples emenda
ao seu contrato de
licenciamento ou
serviços

Melhore o ROI
ao alinhar os
pagamentos com
a implementação

O processo é simples!
1

Obtenha uma cotação adequada ao
seu orçamento

2

Submeta um pedido de crédito

3

Assine a emenda XPT

4

Comece a fazer pagamentos

Quer saber mais?
Fale com o seu Financing Desk Manager para saber mais sobre a
disponibilidade no mercado e como o XPT pode ser adaptado às suas
necessidades.
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Extended Payment Terms
Perguntas Mais Frequentes (FAQ)
P: O que é o Extended Payment Terms (XPT)?
R: O XPT adiciona ampla flexibilidade de pagamento como alternativa aos termos de
pagamento inicial ou anual standard, através de uma simples emenda aos contratos de
serviço e licenciamento da Microsoft. Os contratos atualmente suportados incluem o EA, o
MPSA e o Premier Support. Os planos de pagamento incluem estruturas mensais, trimestrais
e semestrais ou estruturas amplamente personalizadas que incluem opções progressivas e de
omissão que se adaptam às necessidades de praticamente qualquer cliente.
P: Quais são os benefícios do Extended Payment Terms?
R:
 Pagamento alinhado com os orçamentos e fluxo de caixa disponíveis
 Despesa alinhada com o Retorno do Investimento da implementação ou com a
utilização do serviço
 Simplificação da transição para a Cloud com uma solução completa
 Pagamentos fixos durante todo o período da licença/serviço
 Facilidade de implementação através de uma emenda simples ao contrato de
licença/serviços
P: Qual é o valor mínimo para a encomenda de produtos e serviços para que seja
elegível para o Extended Payment Terms?
R: Os valores mínimos variam consoante o país, mas, normalmente, é 3000 € ou o
equivalente na moeda local.
P: Quem é elegível para o Extended Payment Terms?
R: Os clientes qualificados para crédito ao abrigo dos tipos de contrato suportados são
elegíveis para este programa.
P: Posso adicionar Extended Payment Terms a encomendas subsequentes?
R: Sim. Sujeito à aprovação do crédito, pode continuar a aplicar Extended Payment Terms a
encomendas de produtos ou serviços subsequentes durante o período restante do seu
contrato de licenciamento e/ou serviços Microsoft.
P: Quais são as diretrizes de avaliação de crédito para Extended Payment Terms?
R: As diretrizes são diretrizes padrão do setor para crédito comercial que exigem uma revisão
de dois ou três anos de demonstrações financeiras.
P: A utilização do Extended Payment Terms implica taxas adicionais?
R: Sim. Terá de pagar um aumento das taxas de licenciamento ou serviço pela conveniência
de poder distribuir os pagamentos ao longo do tempo.

