Guia de Referência de Licenciamento por Volume

Microsoft Office

Introdução
Este guia pode ajudar clientes de Licenciamento por Volume Microsoft a entender como os últimos pacotes
Microsoft Office são licenciados através de programas de Licenciamento por Volume Microsoft.
Além disso, este guia tem fins informativos e não substitui nenhuma documentação cobrindo o licenciamento do
Microsoft Office. Termos de licença de produto específico são definidos nos Termos de licença de software de
varejo, no contrato de Licenciamento por Volume Microsoft segundo o qual foi adquirido e/ou no documento Lista
de produtos do Licenciamento por Volume e nos Direitos de uso de produto (PUR) do Licenciamento por Volume
Microsoft.
Para mais informações, inclusive a última versão deste guia, visite o site de licenciamento da Microsoft em
www.microsoft.com/pt-br/licenciamento/about-licensing/office.aspx.
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Resumo
O Guia de referência do Licenciamento por Volume para o Microsoft Office fornece uma visão geral das principais ofertas
de produto, modelos de licenciamento e de migrações do Microsoft Software Assurance.

Visão Rápida do Microsoft Office
O Microsoft Office fornece acesso a seus aplicativos Office familiares, e-mails, calendário, videoconferências em HD e
documentos atualizados*. Para oferecer maior flexibilidade e atender suas necessidades únicas, a Microsoft oferece uma
variedade de pacotes Microsoft Office.
A última versão dos pacotes Microsoft Office disponível através do Licenciamento por Volume inclui:


Microsoft Office Standard 2013



Microsoft Office Professional Plus 2013

Pacotes Microsoft Office disponíveis através de varejo e/ou fabricante de equipamento original (OEM):


Microsoft Office Home and Student 2013



Microsoft Office Home and Business 2013



Microsoft Office Professional 2013

Clientes de varejo e de revendedores podem comprar licenças e ativar um pacote Office em computadores novos com
mídia do Office pré-carregada com o Cartão de Chave de Produto Office (PKC). O Cartão de Chave de Produto está
disponível para o Office Home and Student 2013, Office Home and Business 2013 e o Office Professional 2013.

O Microsoft Office no Licenciamento por Volume Microsoft
Para clientes do Licenciamento por Volume Microsoft, o Office fornece maior valor de negócios em cada oferta de
produto, além de capacidades novas, inovadoras e integradas de Microsoft Office Web Apps*. Com o Software Assurance,
você se beneficia de um caminho de migração eficiente e pode usufruir de treinamento, planejamento de implantação,
benefícios de suporte técnico e muito mais para tirar o máximo do software.
*Um dispositivo apropriado, conexão com a Internet e navegador Internet Explorer, Firefox, Chrome ou Safari suportado são necessários. O
uso de alguns dispositivos ou funcionalidades pode exigir a compra de licenças separadas.
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Ofertas de Licenciamento por Volume para o Microsoft Office
Pacotes Microsoft Office ajudam a possibilitar a produtividade da empresa em vários dispositivos. Para clientes de
Licenciamento por Volume, o Microsoft Office fornece novas maneiras de colaborar, suportando estilos de trabalho flexíveis.
Os seguintes componentes estão incluídos em cada pacote Office disponível através do Licenciamento por Volume:
Office Professional Plus 2013

Office Standard 2013

Microsoft Word
Programa de planilhas Microsoft Excel
Programa de elementos gráficos de apresentação PowerPoint
Cliente de mensagens e colaboração Microsoft Outlook
Programa de anotações Microsoft OneNote
Microsoft Publisher
Microsoft Office Web Apps
Direitos de uso comercial do Office Home and Student 2013
RT (NOVIDADE!)
Recursos de integração de servidor corporativo
Programa de coleta de informações Microsoft InfoPath
Software de comunicações Microsoft Lync Server
Software de banco de dados Microsoft Access

Todas as licenças do Office adquiridas através de Licenciamento por Volume incluem Office Web Apps e Direitos de uso
comercial do Office Home & Student 2013 RT para o usuário primário do dispositivo licenciado. Esses programas e aplicativos
online complementares ajudam você a gerenciar melhor suas informações particulares e a colaborar em documentos e projetos.
O Office Professional Plus 2013 oferece um conjunto de ferramentas completo para produtividade individual ou em equipe
e conecta usuários a processos de negócios importantes. Os Recursos de integração de servidor corporativo fornecem
integração pronta com soluções de servidor de produtividade empresarial da Microsoft, incluindo o SharePoint Server 2013,
Microsoft Exchange Server 2013 e Microsoft Lync Server 2013, criando novas oportunidades para colaborar, gerenciar com
mais eficiência e dinamizar processos de negócios cotidianos. O Office Professional Plus é uma ótima opção se você:


Tiver propriedade intelectual que precisar proteger.



Precisar criar formulários.



Quiser gerenciar o fluxo e o acesso a conteúdo dentro de sua organização.



Tiver equipes localizadas em locais diferentes que precisam trabalhar juntas em projetos.



Precisar de um local central para a captura de informações, como anotações.
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O Office Standard 2013 oferece um conjunto de ferramentas completo para produtividade individual de que você precisa
para criar documentos, planilhas e apresentações de ótima aparência rápida e facilmente; e gerenciar e-mails. O Office
Standard 2013 é ótimo se você:


Quiser um pacote básico para estação de trabalho para criar documentos, rastrear finanças/inventário, analisar dados
para insights de negócios e criar apresentações e materiais de marketing/apoio de vendas.



Precisar comunicar-se com outras pessoas de dentro e de fora de sua organização e rastrear contatos de negócios.



Estiver procurando um pacote funcional para estação de trabalho a um preço acessível.

Licenças de step-up
Se você tiver Software Assurance ativo para o Office, pode atualizar do Office Standard 2013 para o Office Professional Plus
2013 através da compra de uma Licença de step-up. Para mais informações sobre Licenças de step-up, consulte o resumo de
Licenciamento por Volume.

Migração de Microsoft Software Assurance
Clientes de Licenciamento por Volume licenciados para o Office Professional Plus 2010 com cobertura de Software
Assurance ativo na ocasião da disponibilidade do Office têm direitos ao Office Professional Plus 2013. Clientes Office
Standard 2010 com Software Assurance ativo na data da disponibilidade do Office têm direito a nova versão do Office
Standard 2013.

Licença com Software
Assurance ativo para:

Direitos ao:

Office Professional Plus 2010

Office Professional Plus 2013

Office Standard 2010

Office Standard 2013

Caminhos de migração para Software Assurance

Microsoft Office Web Apps no Office
Os Office Web Apps incluem o Word Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App e o OneNote Web App.
Os Office Web Apps não são substitutos para o Office 2013, e sim estendem ferramentas de produtividade comuns da 1
.
Microsoft para a Web e permite acesso, compartilhamento e colaboração em qualquer lugar a partir de um navegador A
solução mais completa para funcionários de escritório continuam sendo o Office Professional Plus e as soluções de servidor
de produtividade corporativa no back-end. Juntos, o Office 2013 e os Office Web Apps combinam a experiência de
produtividade certa de aplicativos de área de trabalho e o poder colaborativo da Web, estendendo a produtividade do
Office ao computador, dispositivos móveis e ao navegador. Embora aplicativos Office 2013 forneçam toda a variedade de
ferramentas de autoria, design e análise, os Office Web Apps oferecem a capacidade de acessar e visualizar o conteúdo mais
recente criados pelos clientes avançados e possibilitam o compartilhamento e a colaboração com outras pessoas, mesmo
quando o Office não está disponível.
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Licenciamento de Office Web Apps
Com o último Microsoft Office, todos têm acesso de somente leitura a documentos dos Office Web Apps. Para edição de
documentos dos Office Web Apps, você precisa de uma licença do pacote Office adquirida através de Licenciamento por
2
Volume. Esses direitos não são licenciados como parte do Software Assurance. O usuário primário exclusivo de um
dispositivo licenciado para 3o Office pode editar os Office Web Apps em qualquer dispositivo, incluindo não licenciados para
o Office. Usuários externos não precisam de uma licença do pacote Office para visualizar ou editar documentos de Office
Web Apps.
Dependências principais
O Office Web Apps Server agora está disponível como um servidor autônomo, permitindo a visualização de arquivos do
Office em um navegador dentro de uma rede privada. A implantação e configuração no local agora são gerenciadas
independentemente do SharePoint, o que permite integração e visualização de arquivos hospedados no Exchange,
SharePoint, Lync, aplicativos empresariais (LOB) e em compartilhamentos de arquivos. Quando integrados com o SharePoint
2013, usuários com a licença apropriada também podem editar arquivos do Office usando o Office Web Apps Server.
1

Um dispositivo apropriado, conexão com a Internet e navegador Internet Explorer, Firefox, Chrome ou Safari suportado são necessários. O
uso de alguns dispositivos ou funcionalidades pode exigir a compra de licenças separadas.
2

O usuário primário é aquele que usa o dispositivo licenciado mais de 50 por cento do tempo em qualquer período de 90 dias.

3

Usuários externos são aqueles que não são funcionários seus nem de seus afiliados ou prestadores de serviços ou agentes no local seus
nem de seus afiliados.

Licenciamento do Microsoft Office Home & Student 2013 RT para
uso comercial
O Microsoft Office proporciona a melhor experiência Office entre dispositivos. Tablets com o sistema operacional
Windows 8 RT, o software Surface e plataforma de computação por toque vêm com o software Office Home & Student
2013 RT pré-instalado para uso não comercial.
Se você for o usuário primário de um dispositivo licenciado com o Office Professional Plus 2013 ou o Office Standard 2013,
pode usar o Office Home & Student 2013 RT para uso comercial. O usuário primário de um dispositivo licenciado para o
Office for Mac Standard 2011 também tem Direitos de uso comercial para o Office Home & Student 2013 RT. Você não
precisa de Software Assurance ativo para o Office para receber esse benefício. Também pode comprar licenças perpétuas
para Direitos de uso comercial para o Office Home & Student 2013 RT na modalidade por dispositivo através dos programas
Microsoft Open License ou Microsoft Select Plus. Se você usar um tablet Windows RT ou Surface para acessar os softwares
Office Professional Plus 2013 ou Office Standard 2013 executados remotamente em um datacenter, o dispositivo Windows RT
ou Surface deve ser licenciado separadamente para o pacote Office correspondente.

Licenciamento do Office para uso com o Windows To Go
Leve o Windows 8 e o último software Microsoft Office para qualquer dispositivo em sua organização com o Windows To
Go. Você pode usar o Office instalado em uma unidade USB com o o Windows To Go quando licencia o dispositivo de
trabalho para o seguinte:


Windows 8 com Software Assurance para Windows ou licença de assinatura Windows Virtual Desktop Access; e



Office Professional Plus 2013 ou Office Standard 2013

Como resultado, um usuário pode utilizar uma unidade USB para executar o Office em qualquer dispositivo de trabalho
licenciado nas dependência da empresa. Se você também tiver Software Assurance ativo para sua licença do pacote Office, o
usuário primário do dispositivo licenciado pode usar uma unidade USB para executar o Office em dispositivos fora do local de
trabalho através dos benefícios de Office Roaming Use Rights.
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Maior integração de servidor com o Office
Com a última versão do Microsoft Office, a facilidade da interface pode ser aprimorada com capacidades de servidor para
ajudar usuários a se conectarem, comunicarem, colaborarem e produzirem mais.
Com seus recursos corporativos, o Office Professional Plus 2013 proporciona uma experiência de usuário aperfeiçoada. Em
comparação, embora usuários do Office Standard 2013 possam acessar esses recursos, o acesso é frequentemente menos
integrado. Por exemplo, os usuários da edição Standard pode interagir com bibliotecas do SharePoint através de uma
interface de navegador da Web. Em muitos casos, o Office Professional Plus 2013 é necessário para iniciar um processo ou
aplicar políticas. Entretanto, todos os usuários podem participar do processo ou usar conteúdo, independentemente de qual
pacote da última versão do Office estiverem usando.
A tabela abaixo fornece uma visão geral dos recursos de integração de servidor aprimorados disponíveis nos pacotes Office.

Recurso

Descrição

Office
Standard 2013

Office
Professional
Plus 2013

Gerenciamento de
direitos de informações
(IRM) e capacidades de
política

Ajude a proteger informações digitais contra uso não
autorizado através de integração com Serviços de
Gerenciamento de Direitos (RMS) do Windows para o sistema
operacional Windows Server.

Limitado

Acesso contextual a
redes de negócios e
sociais

Obtenha uma visão de sua empresa centrada nas pessoas
diretamente de dentro do Outlook. E conecte-se a sites de
redes sociais populares para ter notícias de seus clientes,
clientes potenciais e parceiros.

Limitado

Gerenciamento de
conteúdo corporativo
(ECM) integrado

Forneça acesso com segurança reforçada a informações de
negócios através de integração com o SharePoint 2013— fluxo
de documento integrado a modelos inteligentes que populam
metadados de documentos.

Publicação de
insights
de dados

Publique planilhas com alta fidelidade na Web e crie
bancos de dados da Web com Serviços do Excel e do
Access através do SharePoint 2013.

Limitado

Mensagens instantâneas,
presença e voz
unificadas

Comunique-se facilmente com outras pessoas em diferentes
locais e zonas de fuso horário usando ferramentas familiares
do Office. Integrado com o Lync e o Lync Server.

Limitado

Pastas de email e política
de retenção gerenciadas

Use ferramentas e recursos que ajudam a melhorar a
capacidade de sua organização de manter conformidade—de
criação de documentos acessíveis a retenção de email.

Formulários eletrônicos
integrados

Melhore processos de coleta de dados através de integração
entre o InfoPath 2013 e outros aplicativos e sistemas de backend básicos.

1

2

3

Limitado

4

5

1

Usuários do Office Standard podem acessar conteúdo do IRM quando tiverem direitos apropriados, mas o Office Professional Plus
é necessário para a criação de proteção de documentos.
2

O Office Professional Plus é necessário para integração com o SharePoint. Conexões funcionam com o pacote Office Standard através
do kit de desenvolvimento de software (SDK).
3

O Office Professional Plus é necessário para iniciar fluxos de trabalho de dentro de aplicativos Office e algumas outra tarefas relacionadas a
ECM.
4

Usuários do Office Standard podem visualizar conteúdo, mas o Office Professional Plus é necessário para a criação e publicação na Web.

5

O Office Professional Plus é necessário para integração com o Lync Server para exibir presença e iniciar conversas de dentro de
aplicativos Office.
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Disponibilidade através de programas de Licenciamento por Volume
A disponibilidade dos últimos pacotes Office varia conforme o programa de Licenciamento por Volume. Com o Office, o Office
Professional Plus 2013 é a oferta de plataforma para os programas de Licenciamento por Volume Enterprise Agreement (EA),
Enterprise Agreement Subscription (EAS), Open Value (OV), Open Value Subscription (OVS) e Microsoft Enrollment for Education
Solutions (EES). O Office Professional Plus 2013 também está disponível nos programas Select Plus e Open. O Office Standard
2013 está disponível nos programas Select Plus e Open License e como uma opção não extensiva a toda a empresa em
programas Open Value.
Office Professional Plus 2013

Office Standard 2013

Open Value

*

**

Open Value Subscription

*

**

Open License
Select Plus
Enterprise Agreement

*

Enterprise Agreement Subscription

*

Enrollment for Education Solutions

*

*Oferta de plataforma/para toda a empresa
**Opção não extensiva a toda a empresa

O Office Professional Plus 2013 é a oferta de plataforma nas ofertas Professional Desktop e Enterprise Desktop nos
programas EA, EAS e EES.
O Office Professional Plus 2013 é a oferta de plataforma nas ofertas Small Business e Professional Desktop nos programas
OV e OVS.

Benefícios do Software Assurance
Clientes do Licenciamento por Volume Microsoft com Software Assurance ativo obtêm maior produtividade através de seu
contrato ao usufruirem dos direitos a novas versões de software e aproveitarem os benefícios de implantação e de
produtividade incluídos no Software Assurance.
Se você tiver Software Assurance ativo para suas licenças do Office, pode atualizar do:


Office Professional Plus 2010 para o Office Professional Plus 2013



Office Standard 2010 para o Office Standard 2013

Também tem acesso a benefícios de Software Assurance:


Serviços de planejamento: Ajude a dinamizar a implementação de software com serviços de planejamento
estruturados de parceiros Microsoft cobrindo área de trabalho (Office e/ou Windows), SharePoint e Exchange.



Novas versões de software: Atualize cada licença coberta por Software Assurance para a versão mais recente
quando disponível.
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Home Use Program (HUP): Aumente a eficiência de usuários com a utilização do mesmo software em casa com licenças
de uso a um baixo custo.



E-Learning: Prepare seus usuários para novas versões de software com treinamento online, interativo e de ritmo
individualizado que especialistas da Microsoft desenvolvem.



Vouchers de treinamento: Mantenha sua equipe de TI atualizada com treinamentos técnicos em sala de aula.

 Interface de Usuário Multilíngue (MUI): Suporte necessidades de negócios muitilíngues em suas áreas de trabalho com
a Interface de usuário multilíngue do Office.


Office Roaming Use Rights: Permite que o usuário primário do dispositivo licenciado para trabalho acesse pacotes
Office implantados em um servidor de rede ou em uma unidade USB em um dispositivo de terceiros. Office Roaming
Use Rights se aplicam apenas ao uso fora do seu local ou do de seus afiliados.

Registro de licenças do Office de Fabricante de equipamento original (OEM) no Software Assurance
Você pode registrar certas licenças do Office adquiridas de um fabricante de equipamento original (OEM) no Software
Assurance através dos programas Open License, Open Value e Select Plus dentro de 90 dias da data de aquisição de
suas licenças de OEM. (Isso não se aplica à opção Open Value para toda a empresa.)
Adquirindo cobertura de Software Assurance para uma cópia de OEM do Office, você se qualifica a “entrar” em uma edição
equivalente do último software Office oferecido através do Licenciamento por Volume. Isso inclui todos os aplicativos que
fazem parte da edição do Licenciamento por Volume. A tabela a seguir mostra o mapeamento de versões de OEM para
versões de Licenciamento por Volume quando se compra Software Assurance.

Pré-instalada no
computador (OEM)

Registrada no
Software
Assurance

Office Professional 2013

Office Standard 2013

Registro de licença de OEM no caminho de migração do Software Assurance

Observação: O Office Professional 2013 de OEM possui migração para o Office Standard 2013 de Licenciamento por Volume, ao
invés de para o Office Professional Plus 2013. Isso acontece devido ao fato de o Office Professional Plus 2013 conter vários
componentes (por exemplo, o Lync 2013, InfoPath 2013 e os Recursos de integração de servidor corporativo) que não estão
presentes na versão de OEM do Office Professional 2013.
Registrando licenças de OEM no programa de Licenciamento por Volume Microsoft, você se qualifica para comprar licenças de step-up para
passar do Office Standard 2013 para o Office Professional Plus 2013.

Ativação de volume
A ativação do produto confirma se sua cópia do software está adequadamente licenciada. A ativação do produto é
necessária para todos os últimos pacotes Office.
A ativação do produto permite que clientes corporativos automatizem o processo de ativação e o tornem transparentes
para outras pessoas. A ativação de volume se aplica a computadores cobertos por um programa de Licenciamento por
Volume e para clientes usando mídia de Licenciamento por Volume. Ela é usada estritamente como uma ferramenta para
ativação e não está associada ao faturamento ou cobrança da licença.
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Ativação através do Serviço de gerenciamento de chaves e de Chave de ativação múltipla
Com o Serviço de gerenciamento de chaves (KMS), organizações podem ativar computadores através de um serviço
hospedado internamente, e a Chave de ativação múltipla (MAK) ativa computadores uma única vez usando os serviços de
ativação hospedados que a Microsoft fornece. Você pode usar um ou os dois tipos para ativar computadores em seus
ambientes.
Os processos de ativação KMS e MAK para a última versão do Office são basicamente os mesmos d o Office 2010, exceto que
o novo host de KMS do Office não é suportado no Windows Server 2003. Em vez disso, esse host de KMS do Office é
suportado no Windows Server 2008 R2, Windows 7 edição de Licenciamento por Volume, Windows 8 edição de Licenciamento
por Volume e no Windows Server 2012.
Saiba mais sobre Ativação de volume para essa última versão do Office no TechNet.

Pontos principais
Novos recursos e benefícios do Office



Experiência Office rápida e fluida entre
dispositivos.



Otimizado para o Windows 8 e experiência de
toque.



Uso comercial do Office Home & Student 2013
RT

Implantações de Office Web Apps e Windows To Go para estilos de trabalho flexíveis



Incluído com o licenças do Office Professional Plus 2013 e do Office Standard 2013.



Os Office Web Apps estendem a experiência de produtividade o computador,
dispositivos móveis e navegador.



Implante o Office em uma unidade USB com o Windows To Go para uso no
local.



Possibilite cenários de trabalho em casa em implantações do Windows To Go eficazes
em termos de custo com Software Assurance para o Office.

Perguntas Frequentes
Como posso ser licenciado para acesso aos Office Web Apps?
Os Office Web Apps estão incluídos quando você compra licenças do Office Professional Plus 2013 ou do Office Standard
2013 e permitem que você visualize e edite arquivos do Office usando o Office Web Apps Server.
Os Office Web Apps estão incluídos na licença do Office ou como parte do Software Assurance?
Os Office Web Apps estão incluídos nas licenças Office Standard 2013 e Office Professional Plus 2013. Não estão incluídos
como parte do Software Assurance.
Quando licenciados com o Office Professional Plus 2013 ou Office Standard 2013, os Office Web Apps são
licenciados por dispositivo ou por usuário?
Os pacotes do cliente Office são licenciados por dispositivo. O usuário primário de um dispositivo licenciado para esse
software do Office tem licença para acessar os Office Web Apps complementares online em qualquer dispositivo. Nessas
situações, o usuário primário é habilitado para acesso remoto online através dos Office Web Apps.
Que licenças são necessárias para usuários externos colaborarem com funcionários licenciados?
Usuários externos que acessarem documentos dos Office Web Apps para visualização ou edição não precisam licenciar os
novos pacotes Office. Usuários externos são aqueles que não são funcionários seus nem de seus afiliados ou prestadores de
serviços ou agentes no local da sua empresa ou de seus afiliados.
Meus funcionários precisam de uma licença do Office Professional Plus 2013 ou do Office Standard 2013 para apenas
visualizarem documentos dos Office Web Apps?
Não. Essa nova versão das licenças do Office é necessária apenas para funcionários que editarem documentos dosOffice Web
Apps.
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O que está incluído nos Office Web Apps que é licenciado como parte de licenças do Office?
Os Office Web Apps licenciados com o Office Professional Plus 2013 e o Office Standard 2013 incluem o Word Web App, Excel
Web App, PowerPoint Web App e OneNote Web App.
Posso instalar uma cópia do Office Professional Plus 2013 ou do Office Standard 2013 em uma unidade flash com
meus direitos do Windows To Go?
Sim. Você pode instalar uma cópia do Office Professional Plus 2013 ou do Office Standard 2013 em uma unidade flash e usar
o Office em qualquer dispositivo de trabalho licenciado. Esses direitos aplicam-se somente à utilização de uma cópia do
Office em uma unidade USB nas dependências da empresa. Note que você deve ter Software Assurance ativo para o
Windows para licenciar-se para direitos ao Windows To Go.
Posso usar uma cópia do Office Professional Plus 2013 ou do Office Standard 2013 em uma unidade flash fora do local
de trabalho?
Você pode usar uma unidade USB com o Office Professional Plus 2013 ou o Office Standard 2013 fora do local de trabalho
apenas se tiver Software Assurance ativo com sua licença do pacote Office.
Como posso licenciar o Office Home & Student 2013 RT para usar em meu tablet no trabalho?
Direitos de uso comercial para o Office Home & Student 2013 RT estão incluídos com sua licença do Office Professional Plus
2013 ou do Office Standard 2013 para o usuário primário do dispositivo licenciado. O usuário primário de um dispositivo
licenciado para o Office for Mac Standard 2011 também tem Direitos de uso comercial para o Office Home & Student 2013
RT. Você não precisa de Software Assurance ativo para o Office para receber esse benefício. Você também pode comprar
uma licença perpétua para Direitos de uso comercial para o Office Home & Student 2013 RT na modalidade autônoma
através de um Contrato de Licenciamento por Volume Microsoft Open License ou Microsoft Select Plus.
Que licenças são necessárias para acessar o Office Professional Plus 2013 ou o Office Standard 2013 remotamente em
meu tablet Windows RT ou Surface?
O Office Professional Plus 2013 e o Office Standard 2013 são licenciados por dispositivo. Usuários podem acessar
remotamente uma cópia do Office Professional Plus 2013 ou do Office Standard 2013 executada em um servidor de rede
somente em um dispositivo licenciado. Logo, seu tablet Windows RT ou Surface precisaria da licença do último pacote
Office atribuída para o dispositivo para esse uso.

Para mais informações


Licenciamento do Microsoft Office: www.microsoft.com/pt-br/licenciamento/about-licensing/office.aspx




Licenciamento por Volume Microsoft: www.microsoft.com/pt-br/licenciamento
Centro de Atendimento de Licenciamento por Volume (VLSC): www.microsoft.com/licensing/servicecenter/



Supervisor de licenciamento da Microsoft: www.microsoft.com/licensing/mla



Ativação de volume: http://www.microsoft.com/pt-br/licenciamento/existing-customers/product-activation.aspx

© 2012 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Este documento destina-se a fins informativos apenas. A MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, NESTE DOCUMENTO. Estas
informações são fornecidas para ajudar a orientar seu uso autorizado de produtos que você licencia; não é o seu contrato. O seu uso de produtos licenciados pelo
seu contrato de licença de volume é regido pelos termos e condições daquele contrato. No caso de qualquer conflito entre estas informações e seu contrato
existente, os termos e condições de seu contrato prevalecem. Preços de licenças adquiridas através de revendedores Microsoft são determinados pelos
revendedores.
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