Chegou a hora de pensar em segurança
A Microsoft quer que você cresça com segurança e aumente suas oportunidades de negócio.
Ao trabalhar com softwares genuínos, você protege o seu negócio e bloqueia os principais canais
utilizados pelos praticantes de crimes cibernéticos.
Se você pensa que seu negócio é muito pequeno para pensar em segurança, repense.
Aproximadamente, ¾ de todas as empresas alvo de crimes cibernéticos tem menos
que 100 colaboradores.
Mude para Windows 10 e tenha acesso a todas as atualizações e downloads disponíveis pela
Microsoft. Isso irá ajudar você e a sua empresa a explorar todos os recursos do sistema
operacional a favor do crescimento do seu negócio.

• Total suporte Microsoft e seus parceiros credenciados
• Redução do tempo de reparo
• Alta proteção contra vírus, spyware e malware

Comprando Windows 10 Professional
Existem apenas três maneiras de comprar o Windows 10 Professional:

1 Para computadores novos

Ao comprar um novo computador, a Microsoft recomenda que ele venha com a licença
OEM do Windows 10 Professional previamente instalado, pois esta é a alternativa mais
econômica para novos computadores.

2 Para computadores existentes

Para atualizar um computador existente para o Windows 10 Professional, você deverá
possuir uma licença completa original de versões anteriores do Windows Professional
(Windows 7 Professional ou Windows 8.1 Professional). Assim, você poderá utilizar
o benefício da gratuidade dentro do prazo vigente para a atualização do Windows
Enterprise ou de outra S.O. anterior.

3 Licenciamento por Volume
A atualização poderá ser adquirida através do Licenciamento por Volume, como
Enterprise Agreement (EA), Enterprise Agreement Subscription (EAS), MPSA,
Open ou Open Value.
Se o computador não possui uma licença do Windows Professional, para atualizar
o computador para o Windows 10 Professional deve-se adquirir uma licença completa
original (GGS, GGK ou GGWA) ou FPP (full package product).

Versões de Windows 10 para uso Corporativo
São duas as versões de Windows 10 indicadas para uso em corporações:

Windows 10 Professional: Bitlocker, Bitlocker to Go e Ingresso em Domínio
Windows 10 Enterprise*: Além das funcionalidades Professional,
ainda oferece as funções abaixo:

Controle da
Tela Inicial

Windows
To Go Creator

DirectAccess

BranchCache

Controle o layout
da tela de início
que os usuários
verão por meio
do gerenciamento
centralizado com as
Diretivas de Grupo

Crie um ambiente
corporativo do
Windows a partir
de uma unidade
USB

Conectado às redes
corporativas com
mais segurança e
sem interrupções

Os usuários da filial
fazem download
de documentos e
aplicativos com
mais rapidez

Virtual Desktop
Infrastructure
Melhor experiência
de usuário final

AppLocker
Especifique quais
softwares podem
ser executados
nos computadores
dos usuários

(*) adquiridos apenas através de contrato de volume.

Ainda, a atualização da versão Enterprise pode ser adquirida com Software Assurance para
benefícios adicionais, como o MDOP e direitos de virtualização com o VDA.

Virtualize, gerencie e restaure com o MDOP
(Microsoft Desktop Optimization Pack)

Microsoft User
Experience
Virtualization (UE-V).
Troque seu
dispositivo,
mantenha sua
experiência (novo)

Microsoft Application
Virtualization
(App-V).
Praticamente
qualquer aplicativo,
em qualquer lugar
(aprimorado)

Microsoft BitLocker
Administration and
Monitoring (MBAM).
Gerenciamento
simplificado com o
BitLocker.

Microsoft Advanced
Group Policy
Management (AGPM)
Verifique a implantação
de suas diretivas, reduza
o tempo de inatividade.

+

Microsoft Diagnostics
and Recovery Toolset
(DaRT).
Restaure a produtividade
dos usuários
rapidamente.

Windows 10 Professional > Autenticidade do produto
Para edições anteriores do Windows, um Certificado de Autenticidade (COA) podia ser encontrado
nas máquinas através de um selo físico, onde o usuário identificava se o software Microsoft era
original. Agora, para máquinas adquiridas com Windows 8.1 e Windows 10 Professional previamente
instalado (OEM), a autenticação passa a ser feita digitalmente através da chave do produto OA
3.0, sem nenhuma ação do usuário. A autenticação é feita automaticamente quando conectado à
internet e a ativação acontecerá uma única vez, garantindo a autenticidade do produto.
Se um cliente está em uma edição de Licenciamento por volume do Windows não ativada, uma
marca d’água persistente será exibida para os usuários e se sobreporá a todas as aplicações e
janelas. Esta marca d’água servirá como um lembrete para ativar o Windows.

Como comprar licenças para uso em empresas
Versão

Licenças Completas

OEM

COEM

FPP/ESD

Licenças para Regularização

Get Genuine Kit
(GGK)

Get Genuine
Solution (GGS)

Get Genuine
Windows
Agreement Small
and Medium
Organizations
(GGWA-SMO)

SKU

Cenários

N/A

• Empresas que queiram adquirir novos computadores

FQC-08932

• Máquinas sem sistema operacional
• Venda de licenças para integradores de sistemas

FQC-08971

FQC-09094

• Consumidores com versões antigas de
Windows original que queiram atualizar seus
computadores para Windows 10

KW9-00229

• Empresas (até 4 usuários) que compraram computador
com Linux e querem migrar para Windows
• Empresas (até 4 usuários) que queiram comprar licença
completa original Windows

FQC-09478
KW400013
(Governo)

• Empresas (a partir de 5 usuários) que compraram
computador com Linux e querem migrar para Windows
• Empresas (a partir de 5 usuários) que queiram comprar
licença completa original Windows
• Clientes de Governo

FQC-09478

• Empresas (a partir de 5 usuários) que queiram
comprar licença completa original Windows
• Clientes de Governo (a partir de 5 usuários)
• Os dispositivos não podem ser regularizados
separadamente

Get Genuine
Windows
Agreement for
Large Organizations
(GGWA-LO)

FQC-09478

• Empresas (a partir de 250 usuários) que queiram
comprar licença completa original Windows
• Clientes de Governo (a partir de 250 usuários)
• Os dispositivos não podem ser regularizados
separadamente

Get Genuine
Windows
Agreement
(GGWA-A)

Licença Base:
KW9-00311
(SNGL OLP NL)
+
Upgrade:
FQC-09512 (SNGL
UPGRD OLP NL)

• Instituições acadêmicas (a partir de 5 usuários) que
compraram computadores com Linux e/ou querem
migrar para Windows
• SKU 4HR- 00400 supre a ausência do sistema
operacional original Microsoft tornando a máquina
elegível ao Upgrade do Windows 10 Professional
• SKU: FQC-08173. Permite que o sistema operacional
seja executado na máquina
• Os dispositivos não podem ser regularizados
separadamente

Regras

Onde comprar

• Licença completa
• Venda atrelada a novos computadores

Revendas

• Licença Completa
• Vendido separadamente da máquina
• Downgrade apenas para versão Professional

Revendas

•
•
•
•
•

Revenda/Varejo

Licença Completa
Para versões Legais de Windows Vista / XP
Vendido separadamente da máquina
Não há direito de downgrade para FPP
Disponível no Brasil apenas na versão de download

• Licença completa
• Vendido separadamente da máquina
• Os direitos de downgrade não estão disponíveis

Revendas e Integradores de Sistema

• Licença completa
• Vendido separadamente da máquina

Revendas, na modalidade
Licenciamento por Volume OPEN

• Licença Completa
• Vendido separadamente da máquina
• Adendo Get Genuine, anexado ao contrato
de volume, assinado

Revendas, na modalidade
Licenciamento por Volume OPEN

• Licença Completa
• Vendido separadamente da máquina
• Adendo Get Genuine, anexado ao contrato
de volume, assinado

Revendas LAR

• Licença Completa
• Vendido separadamente da máquina
• Voltada para atender às necessidades das instituições
acadêmicas que possuam problemas de licenciamento
ou desejam suprir a ausência do sistema operacional
original Microsoft

Revendas acadêmicas (AER),
na modalidade licenciamento
por volume Academic

Licenças adquiridas através de contrato de licenciamento por volume são licenças apenas de atualização e as mesmas
estão sujeitas às regras de seus respectivos contratos. Para saber mais: https://www.microsoft.com/brasil/antipirataria/basicos.mspx

Downgrade de versão

Pré-instalação OEM
Windows 10 Pro

Licenciamento por Volume
Upgrade para o
Windows 10 Pro

Upgrade para o
Windows 10 Enterprise

Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Professional
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Business
Windows XP Pro
Windows 2000 Professional
Windows 95/98/NT

Observações:
• Os direitos de downgrade estão incluídos nas licenças obtidas através da aquisição de PCs
com licenças OEM ou do Licenciamento por Volume e não se aplicam a cópias de varejo
do Windows (FPP);
• Os direitos de downgrade para OEM se aplicam ao Windows 10 Professional
e permitem fazer downgrade para até duas versões anteriores;
• Não há direito de downgrade para FPP;
• Clientes de contrato de Legalização por Volume têm o mesmo
direito de downgrade dos contratos de Volume;
• Atualização gratuita poderá ser requisitada a partir de
29 de julho de 2015, por prazo de 1 ano e as licenças
serão perpétuas para aquele equipamento.

Windows Devices: Uma única plataforma para todos
os seus dispositivos
Se a escolha do cliente for trocar o computador ou comprar um novo dispositivo com
Windows 10 já embarcado, entenda qual o cenário de uso desse dispositivo e suas necessidades
específicas.
Consulte seu distribuidor ou revenda para conhecer a linha completa de dispositivos Windows,
ou acesse: www.microsoft.com/pt-br/WindowsForBusiness

Telefones e tablets pequenos
• Serviço de atendimento ao consumidor
• Varejo
• Trabalho externo

Tablets e 2-em-1
•
•
•
•

Vendas
Manufatura
Seguros
Imóveis

•
•
•
•

Serviços médicos
Hotelaria
Executivos
Gestão

Notebooks
• Operações
• Recursos humanos
• Marketing

All-in-ones e desktops
• Contabilidade
• Administração
• Engenharia

• TI
• Desenvolvimento
• Call center

visionline.com.br

Se você tiver alguma dúvida sobre o licenciamento do Windows, entre em contato
com o Serviço de Atendimento para Licenciamento Correto do Windows:
http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/genuine/business
Tel. 0800 761 7454

www.windows.com.br

