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AI Builder
Como o AI Builder é licenciado?
O AI Builder é um complemento de capacidade a ser pago, licenças autônomas do Power Apps, do
Power Automate e do Dynamics 365. Cada assinatura de US$ 500 inclui 1 milhão de créditos do
serviço AI Builder aplicados em nível de locatário. Para utilizar a capacidade do AI Builder, um
administrador precisa alocar a capacidade do AI Builder ao ambiente em que deseja usar o AI
Builder.
Você encontra mais detalhes sobre licenciamento no Guia de licenciamento do Microsoft
Power Apps e do Power Automate.
Acesse informações sobre como alocar a capacidade no centro de administração do Power
Platform aqui.

Como a capacidade do AI Builder é imposta?
O complemento de capacidade do AI Builder é uma assinatura anual e a capacidade é forçada
mensalmente. A capacidade deve ser adquirida para o período mensal de utilização de pico.
Informações sobre como alocar a capacidade do AI Builder ao seu ambiente estão disponíveis aqui.

A capacidade do AI Builder pode ser adicionada aos planos P1 e P2 do Power
Apps e do Power Automate que estão sendo desativados?
Sim. A capacidade do AI Builder pode ser adicionada aos planos P1 e P2 do Power Apps e do
Power Automate para clientes que ainda não fizeram a transição para os novos planos do Power
Apps e do Power Automate.

O que é um "crédito de serviço" e como ele funciona?
O AI Builder contém vários tipos de modelo, incluindo o personalizado e o predefinido — uma lista
completa está disponível aqui.
Os modelos IA consomem créditos de serviço quando são treinados, usados em um aplicativo ou
fluxo, ou agendados para execução periódica. A capacidade consumida varia de acordo com o
módulo de IA, o tamanho e a complexidade do conjunto de dados.

Quais modelos de IA estão disponíveis gratuitamente para visualização pública e
quais têm o status de GA pago?
O status de liberação dos recursos do AI Builder está disponível aqui.
Os modelos de IA disponíveis na visualização pública não exigem a capacidade do AI Builder pago.
Uma lista completa de todos os modelos se encontra aqui.
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/powerapps-flow-licensing-faq#ai-builder
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Há uma avaliação disponível para o AI Builder?
Os usuários sem uma licença existente do Power Apps ou do Power Automate podem acessar a
capacidade de avaliação do AI Builder por 30 dias, inscrevendo-se para uma avaliação do Power
Automate ou do Power Apps. Os usuários existentes do Power Apps e do Power Automate podem
acessar a capacidade de avaliação do AI Builder por 30 dias, inscrevendo-se no respectivo serviço e
acessando o AI Builder no painel de navegação esquerdo.

https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/powerapps-flow-licensing-faq#ai-builder
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