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Introdução 

O objetivo deste guia é ajudar os administradores de Visual Studio Subscriptions a entender 
a importância de sua função, além de atribuir e gerenciar suas Visual Studio Subscriptions e garantir 
que a organização usará da melhor forma possível as aquisições de Visual Studio Subscriptions.  

Os administradores devem estar cientes de que este guia é específico ao gerenciamento de Visual 
Studio Subscriptions e não se destina a outros tipos de licenças adquiridas por meio de Licenciamento 
por Volume ou MPSA. As licenças compradas pelo Licenciamento por Volume continuarão a ser 
gerenciadas pelo Volume Licensing Service Center. O MPSA continuará a usar o Microsoft Business 
Center (BCP) para gerenciar suas licenças.  

Esperamos que você considere este guia útil. Em caso de dúvidas ou se precisar de ajuda, entre em 

contato com o Suporte a Visual Studio Subscriptions para obter assistência. 

Funções e responsabilidades de um administrador de 
Visual Studio Subscriptions 

Em troca de descontos em produtos e serviços Microsoft, sua organização concorda com algumas 
responsabilidades e limitações em relação às Visual Studio Subscriptions.  

São quatro as principais responsabilidades de um administrador do Visual Studio: 

1. Compreender os benefícios e as restrições de Visual Studio Subscriptions. A compreensão 

correta dos benefícios pode permitir a redução de custos de hardware com serviços de nuvem, 

bem como a redução de custos de software com licenças por usuário para ambientes de  

pré-produção.  

2. Atribuir Visual Studio Subscriptions a pessoas específicas e incentivar o uso. Seu contrato exige 

que sejam atribuídas Visual Studio Subscriptions a usuários específicos. Faça um 

acompanhamento dos usuários atribuídos a você e verifique se eles acessam e aproveitam 

integralmente os benefícios incluídos em suas Visual Studio Subscriptions. 

3. Inventariar com precisão o ambiente de pré-produção. Isso é essencial para garantir que todos 

os usuários que interagem com software licenciado pelo Visual Studio são licenciados de forma 

adequada com sua própria Visual Studio Subscription.  

4. Acompanhar as alterações de atribuição de usuário e adquirir licenças adicionais no 

cronograma. Com os Contratos de Licenciamento por Volume da Microsoft, você tem flexibilidade 

para usar e atribuir Visual Studio Subscriptions. Em troca, espera-se que você acompanhe as 

alterações de uso de software e as atribuições de usuários e processe as solicitações de licenças 

adicionais no cronograma descrito no contrato.  

http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
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Benefícios e limitações de Visual Studio Subscriptions 
As Visual Studio Subscriptions permitem que membros da equipe de desenvolvimento instalem e usem 

um software para criar, desenvolver, testar, avaliar e demonstrar outro software. O software de Visual 

Studio Subscriptions não é licenciado para ambientes de produção.  

 

A tabela a seguir fornece mais detalhes sobre o uso adequado de Visual Studio Subscriptions: 

Licenciamento 
baseado no usuário 

O MSDN Platforms e todos os níveis de Visual Studio Subscriptions são 
licenciados por usuário. Cada membro da equipe de desenvolvimento 
que vai interagir (instalar, configurar ou acessar) com o software incluído 
nesses produtos e serviços requer sua própria Visual Studio Subscription. 

Instalações ilimitadas 

Cada usuário licenciado pode instalar e usar o software em qualquer 
número de dispositivos para criar, desenvolver, testar, avaliar e demonstrar 
o software. A exceção é o Microsoft Office, que é licenciado para um 
desktop. O software licenciado pelo Visual Studio pode ser instalado e usado 
no trabalho, em casa, na escola e em dispositivos no escritório do cliente ou 
em um hardware dedicado hospedado por terceiros. 

Não se destina 
a ambientes de 
produção 

O software de Visual Studio Subscriptions não é licenciado para 
ambientes de produção, incluindo qualquer ambiente acessado por 
usuários finais para quaisquer outros fins além de teste de aceitação 
ou feedback, um ambiente para se conectar a um banco de dados 
de produção, dar suporte à recuperação de desastres ou backup de 
produção, ou um ambiente usado para produção durante períodos 
de pico de atividade. As exceções incluem benefícios específicos para 
determinados níveis de assinatura, descritos no white paper sobre 
licenciamento do Visual Studio. 
https://www.visualstudio.com/subscriptions/  

Reatribuição 
de licença 

Quando um usuário sai de uma equipe e não precisa mais de uma licença, 
você pode reatribuir a licença depois de 90 dias. Quando você reatribui 
uma licença, nenhuma chave de produto já usada é substituída. Essa 
é uma funcionalidade diferente da que existia no Volume Licensing 
Service Center (VLSC). Todos os benefícios que foram usados, como 
o Pluralsight, serão redefinidos.  

Exceção para usuários 
finais 

No final de um projeto de desenvolvimento de software, os usuários finais 
costumam revisar o aplicativo e determinar se ele atende aos critérios 
necessários para lançamento. Este processo é chamado de UAT (teste de 
aceitação do usuário). Os membros da equipe, como um patrocinador de 
negócios ou um gerente de produto, podem atuar como proxies para os 
usuários finais. Os usuários finais que não tiverem uma Visual Studio 
Subscription poderão acessar o software para UAT se, de outra forma, o uso 
do software cumprir todos os termos de licença do Visual Studio. É raro que 
alguém cuja função principal seja criar, desenvolver ou testar o software 
também seja considerado um “usuário final”. 

https://microsoft.sharepoint.com/teams/dtms/Business%20Planning/Free%20Program%20and%20'Cloud'%20Subscriptions%20RM/Engineering%20connection/Migration/Admin%20Migration/Admin%20Readiness/Subscriber%20Updates%20for%20Admins/Visual%20Studio%20Licensing%20White%20Paper.
https://microsoft.sharepoint.com/teams/dtms/Business%20Planning/Free%20Program%20and%20'Cloud'%20Subscriptions%20RM/Engineering%20connection/Migration/Admin%20Migration/Admin%20Readiness/Subscriber%20Updates%20for%20Admins/Visual%20Studio%20Licensing%20White%20Paper.
https://www.visualstudio.com/subscriptions/
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Inventário do ambiente de pré-produção 

As Visual Studio Subscriptions simplificam o gerenciamento de ativos por meio da contagem de 

usuários, em vez de dispositivos. 

Observação: os administradores do Visual Studio devem atribuir Visual Studio Subscriptions a pessoas 

específicas. Convenções de nomenclatura como Dev1, Dev2 ou Dev3 não são permitidas. 

Aqui estão algumas maneiras de simplificar o inventário do ambiente de pré-produção: 

• Reveja as atribuições de usuário. A Microsoft fornece um site chamado Portal de Administração 

do Visual Studio para ajudar você a rastrear as atribuições de Visual Studio Subscriptions. 

• Use o seu Active Directory local ou baseado na nuvem para listar os usuários. Se você usar o 

Active Directory para gerenciar o acesso de usuário, talvez consiga identificar os usuários de 

desenvolvimento e teste de acordo com a associação no diretório. 

• Use ferramentas automatizadas para inventariar sistemas. Você também pode precisar de uma 

ferramenta de inventário de software para ajudar a gerenciar seus ativos de software e distinguir 

os ambientes de pré-produção dos ambientes de produção. Muitos clientes com o Microsoft 

System Center criam convenções de nomenclatura para ajudar a automatizar essa parte do 

processo de inventário. 

• Obtenha ajuda com reconciliação manual. Convoque sua equipe para ajudar a reconciliar os 

usuários de desenvolvimento e teste com o ambiente de desenvolvimento e teste.  

Administração de Visual Studio Subscriptions para grandes 
equipes e prestadores de serviços externos 

Os administradores de Visual Studio Subscriptions são responsáveis por garantir que cada usuário que 

interage com um software licenciado pelo Visual Studio esteja licenciado de forma adequada com sua 

própria Visual Studio Subscription.  

Equipes internas 

Normalmente, as organizações de software modernas incluem participantes de diversos grupos. 

Identifique os contatos de cada grupo que podem ajudar você a manter o controle de alterações 

e inventário dos usuários.  

Cada organização é diferente, mas uma lista típica das equipes envolvidas no desenvolvimento 

pode incluir: 

• Equipes de engenharia de software.  

• Equipes de negócios, incluindo proprietários de produtos e analistas de negócios. 

• Equipes de gerenciamento de projetos.  

• Equipes de qualidade, incluindo profissionais de QA e testadores manuais. 

• Operações de TI, incluindo gerentes de infraestrutura de laboratório e pré-produção. 

https://manage.visualstudio.com/
https://manage.visualstudio.com/
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Parceiros e prestadores de serviços externos 

Os prestadores de serviços externos podem trazer licenças para interagir com o seu ambiente licenciado 

pelo Visual Studio. Os Microsoft Certified Partners podem receber algumas Visual Studio Subscriptions 

gratuitas para uso interno. No entanto, essas assinaturas não cobrem atividades geradoras de receitas, 

como desenvolvimento de software personalizado para um cliente. Peça aos parceiros que enviem 

a você uma carta registrada explicando as licenças que estão fornecendo e aquelas que eles precisam 

que você adquira. 

Acompanhar alterações de atribuição de usuário e processar  
pedidos no cronograma 

Espera-se que os administradores de Visual Studio Subscriptions acompanhem o uso do Visual Studio 

e processem pedidos para qualquer aumento no uso dentro cronograma previsto no contrato de 

Licenciamento por Volume ou no Microsoft Products and Services Agreement. O novo portal de 

administração de Visual Studio Subscriptions simplificou essa tarefa com um rastreador útil que 

mostra suas licenças disponíveis e usadas.  

Marca d'água alta de uso 

Sua empresa fica obrigada a adquirir Visual Studio Subscriptions imediatamente quando: 

• Uma licença é atribuída a um usuário. 

• Um usuário interage com o software Visual Studio. 

Sua obrigação de compra completa é determinada pela marca d'água alta de uso. Essa marca d'água 

é o ponto alto em atribuições diárias de usuário ou em usuários interagindo com o software 

Visual Studio, o que for maior. 

1. Os administradores de Visual Studio Subscriptions podem aumentar a marca d'água alta de uso 

atribuindo Visual Studio Subscriptions a pessoas. 

2. Os administradores de Visual Studio Subscriptions podem reatribuir assinaturas de um assinante 

para outro depois de decorridos 90 dias desde o momento da atribuição original. Para evitar 

uma marca d'água artificialmente elevada, faça isso sempre removendo primeiro a assinatura 

existente e, em seguida, adicionando a nova assinatura. 

3. Os administradores de Visual Studio Subscriptions podem alterar o nível da assinatura atribuída 

a um usuário, o que constituiria uma diminuição em uma atribuição e um aumento em outra. 

Quando você rebaixa o nível da assinatura atribuída a um usuário, esse usuário deve interromper 

imediatamente o uso e desinstalar qualquer aplicativo que conste apenas na assinatura de 

nível superior.  
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Open License e Open Value 

Talvez você esteja atribuindo assinaturas através de outro programa de Licenciamento por Volume 

da Microsoft, como o Microsoft Open License ou o Open Value. Nesse caso, processe a solicitação 

de usuários adicionais durante o mês em que os usuários (funcionários ou prestadores de serviços 

externos) começam a interagir com o software licenciado pelo Visual Studio. 

Contratos Enterprise, MPSA e Select Plus 

Com os contratos Microsoft Enterprise (EA), MPSA e Select Plus, você tem flexibilidade na forma de usar 

e licenciar o software Visual Studio ao longo do tempo. Os administradores do Visual Studio devem fazer 

um pedido de adequação (“true-up”) anual para trazer suas licenças de software até a marca d'água alta 

de uso estabelecida durante o período do contrato. 

Uso do portal de administração de Visual Studio Subscriptions 

Lembre-se do seguinte ao usar o portal de administração de Visual Studio Subscriptions: 
  

 As Visual Studio Subscriptions são licenciadas por usuário. Cada assinante poderá usar 
o software para desenvolvimento e teste em quantos computadores forem necessários.  

 Atribua apenas um nível de assinatura a cada assinante, de acordo com a Visual Studio 
Subscription adquirida por sua organização. Se você tiver assinantes com mais de um nível 
de assinatura atribuído, edite as configurações deles para que passem a ter apenas um.  

 O nível de assinatura do assinante precisará ser atualizado quando a assinatura for atualizada 
(após a compra de uma licença “step-up”) ou renovada para um nível inferior.  

 Não compartilhe assinaturas entre assinantes. Você deve atribuir uma assinatura a qualquer 
pessoa que use total ou parcialmente os benefícios da assinatura (software para 
desenvolvimento e teste, Microsoft Azure, e-learning etc.).  

Acesso ao portal de administração de Visual Studio 
Subscriptions 

Para os clientes MPSA: 

Para acessar o portal de administração de Visual Studio Subscriptions, você precisará ser configurado 

como um administrador no Microsoft Business Center Portal ou BCP.  

Se precisar de informações sobre como ser configurado como administrador, consulte o Guia de início 

rápido de gerenciamento de usuários (em inglês).  

Se você já foi configurado como administrador, vá diretamente para o portal de administração de 

Visual Studio Subscriptions em: https://manage.visualstudio.com.  

https://mvlc.blob.core.windows.net/en-us/MVLC_QS_Manage_Users.pdf
https://mvlc.blob.core.windows.net/en-us/MVLC_QS_Manage_Users.pdf
https://manage.visualstudio.com/
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Para os clientes de Licenciamento por Volume:  

A partir de 1° de março de 2017, os clientes que ainda estiverem trabalhando através do processo 

de integração e migração do portal precisarão gerenciar suas assinaturas no Volume Licensing Service 

Center (VLSC). Para obter mais informações sobre como gerenciar assinaturas no VLSC, consulte os 

guias Noções básicas sobre Visual Studio Subscriptions para VLSC e Gerenciamento de Visual Studio 

Subscriptions para VLSC (ambos em inglês).  

Para acessar o novo portal de administração de Visual Studio Subscriptions, você precisará ser 

configurado como um administrador. Para ser configurado como administrador, o contato principal ou 

para notificações do contrato de Licenciamento por Volume da sua organização deverá cumprir algumas 

etapas.  

Se precisar de informações sobre como configurar um administrador, assista a este vídeo e consulte 

estes artigos sobre a integração e o gerenciamento de administradores no portal de administração 

de Visual Studio Subscriptions.  

Se você já foi configurado como administrador, vá diretamente para o portal de administração de 

Visual Studio Subscriptions em: https://manage.visualstudio.com.  

Compreender as funções de administrador 
No novo portal de administração de Visual Studio Subscriptions, há duas funções diferentes para 

os clientes de Licenciamento por Volume. Essas funções são semelhantes à função de contato 

principal/para notificações e à função de gerente de assinaturas no VLSC de hoje.  

Superadministradores: após a primeira configuração de uma organização, o contato principal ou para 

notificações se torna um superadministrador por padrão. O contato principal ou para notificações pode 

optar por atribuir superadministradores ou administradores adicionais. Um superadministrador pode 

adicionar e remover outros administradores, além de adicionar e remover assinantes. Se houver mais 

de dois superadministradores no sistema, um superadministrador poderá excluir todos menos os dois 

últimos por questões de segurança.  

Administradores: um administrador só pode ser configurado por um superadministrador. Um 

administrador terá acesso para gerenciar os assinantes dos contratos que o superadministrador 

atribuir a ele.  

Integrar a organização 
Quando sua organização estiver pronta para ser integrada ao portal de administração de Visual Studio 
Subscriptions, os contatos principais ou para notificações receberão um email convidando-os a concluir 
o processo de integração. Veja a seguir as etapas que precisarão ser cumpridas para que seja feita 
a integração ao novo portal. Se quiser ver um passo a passo do processo, confira este vídeo de 
integração do administrador ou este artigo de suporte.  

1. Localizar seu PCN e entrar  
a. No email, os contatos principais e para notificações recebem um link exclusivo e os 

três últimos dígitos de seu PCN (número público do cliente). *  
b. Para obter o PCN inteiro, o contato principal precisará entrar no VLSC (as instruções 

para encontrar o PCN podem ser encontradas aqui).  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Understanding-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Managing-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Managing-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/?c=Visual+Studio+Administration+Migration
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/?c=Visual+Studio+Administration+Migration
https://manage.visualstudio.com/
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://support.microsoft.com/help/4013931/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-process
https://support.microsoft.com/help/4015163/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-locate-the-pcn
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c. Depois de obter o PCN, ele deverá selecionar o link exclusivo que solicitará a entrada no 
sistema. Ele entrará usando uma conta corporativa ou de estudante (se a organização 
estiver no AAD) ou uma conta da Microsoft (MSA), se a organização não estiver no AAD.  

d. Em seguida, ele deverá inserir o PCN.  
2. Configurar os administradores  

a. Depois de inserir o PCN, ele será registrado como um superadministrador no novo 
sistema e poderá adicionar outros superadministradores e administradores 
(anteriormente conhecidos como gerentes de assinaturas). Para evitar a perda de 
acesso, esta etapa deve ser concluída antes da data de migração da organização.  

3. Acessar o novo portal de gerenciamento de assinaturas 
a. Depois que a organização for migrada, os superadministradores e administradores 

recém-adicionados receberão emails convidando-os a acessar o novo portal e a iniciar 
o gerenciamento das assinaturas.  

*Observação: se os contatos principais ou para notificações receberem mais de um email, isso significa 
que eles têm mais de um PCN. Nesse caso, eles precisarão concluir o processo usando o link exclusivo 
para o PCN mencionado em cada email. 

Se você precisar ser adicionado ao novo portal de administração de Visual Studio Subscriptions e não 
tiver certeza de quem é o seu contato principal ou para notificações, poderá encontrar essa informação 
depois de entrar no VLSC. Dê uma olhada neste artigo e saiba como encontrar seu contato principal 
ou para notificações no VLSC. 

Se você já foi configurado como administrador, vá diretamente para o portal de administração de 

Visual Studio Subscriptions em: https://manage.visualstudio.com.  

Uso do portal de administração de Visual Studio Subscriptions 

Você já deve estar diante do novo portal de administração de Visual Studio Subscriptions, que permite 

aos administradores gerenciar as Visual Studio Subscriptions adquiridas tanto pelo Licenciamento por 

Volume quanto pelo MPSA. Embora possa haver pequenas diferenças no layout dependendo do tipo de 

contrato feito pela sua organização, de modo geral a experiência e a função são as mesmas. No portal, 

você pode adicionar, remover e gerenciar todos os assinantes do Visual Studio. A imagem a seguir 

mostra a página inicial exibida logo após a entrada no portal de administração de Visual Studio 

Subscriptions. Observe que aqueles que migraram do VLSC para o novo portal verão todos os dados 

da assinatura assim que entrarem.  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://support.microsoft.com/help/4015168/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-primary-contact
https://manage.visualstudio.com/
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Gerenciamento de Visual Studio Subscriptions 

Veja como gerenciar suas Visual Studio Subscriptions: 

1. A guia Subscribers (Assinantes) é o principal componente do portal de administração de Visual Studio 

Subscriptions. Nela você pode realizar diversas tarefas administrativas, como adicionar um único 

usuário, editar usuários e carregar vários usuários em lote de uma só vez (o upload em lote é descrito 

mais adiante). Se você é responsável por mais de um contrato, o número do contrato será um campo 

de uma lista suspensa. Você poderá alternar entre os contratos para gerenciar todas as assinaturas da 

sua organização. Se você tem um contrato de Licenciamento por Volume e migrou recentemente 

para o portal de administração de Visual Studio Subscriptions, suas informações de assinante já 

estarão preenchidas e você não verá uma tela em branco como a mostrada abaixo.  

Observação: se você for um superadministrador, a tela será ligeiramente diferente. Ela incluirá uma 

guia de gerenciamento de administradores, além das guias de gerenciamento de assinantes e de 

contato com o suporte. Neste guia, as imagens são apenas da visão de um administrador.  
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Noções básicas sobre a guia Subscribers 

Depois que você atribui as assinaturas, a guia Subscribers fornece informações detalhadas sobre 

os assinantes, incluindo: 

 O nome e o sobrenome de cada assinante. 

 O endereço de email do usuário. 

 O nível de assinatura atribuído a ele. 

 A data em que a assinatura foi atribuída a ele.  

 A data de validade da assinatura. 

 Um texto descritivo opcional. 

 Uma indicação de ativação ou desativação dos downloads do assinante.  

 O país em que ele está situado. 

 Sua preferência de idioma para o email de comunicação de atribuição do portal de administração. 

 Um campo opcional para um endereço de email diferente usado para comunicações que não 
sejam de entrada.  

 

No lado esquerdo dessa página, você verá informações adicionais sobre o número de licenças de 
assinatura compradas, atribuídas e ainda disponíveis em sua organização para cada contrato. 
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Noções básicas sobre a guia Details 

Para obter mais informações sobre o contrato que você está examinando, selecione a guia Details 

(Detalhes). Ela mostra o status do contrato, a conta da compra, os detalhes da organização, os contatos 

principais (VLSC), os superadministradores (se disponíveis) e outras informações pertinentes.  
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Atribuição de um único usuário 

Se você tem licenças disponíveis para Visual Studio Subscriptions, pode atribuir essas licenças a novos 

usuários para que eles tenham acesso aos benefícios da assinatura.  

1. Para atribuir um único assinante do Visual Studio, na parte superior da tabela, clique em Add 

(Adicionar). 
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2. Insira as informações nos campos do formulário para o novo assinante. Se a sua organização estiver 

usando o Azure Active Directory, esse campo atuará como uma função de pesquisa para que você 

possa localizar pessoas em seu diretório atual e selecionar o usuário correto nos resultados da 

pesquisa. Depois de selecionar essa pessoa, o nome, o email de entrada e o email de notificação 

correspondentes serão preenchidos automaticamente conforme é mostrado abaixo.  

 

Se a sua organização usar um email diferente daquele usado para entrada, você tem a opção de 

inseri-lo aqui. Selecione o hiperlink que indica “Different email for communication than sign-in?” 

(Email de comunicação diferente do email de entrada?).  

 

Se você quiser que este assinante entre no Portal de Visual Studio Subscriptions e tenha acesso 

a downloads de software e todos os outros serviços e recursos da assinatura (incluindo o Microsoft 

Azure, o Visual Studio Team Services, o treinamento de Xamarin e Pluralsight, o suporte técnico 

e outros), não se esqueça de selecionar a caixa Downloads. Se você não marcar essa caixa, o usuário 

não terá acesso aos downloads de software, mas todos os outros benefícios incluídos na assinatura 

serão mantidos. Quando terminar, clique em Add. 

 

http://www.my.visualstudio.com/
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3. Após a adição do assinante, um email de atribuição será enviado automaticamente ao novo 

assinante com mais instruções. Você pode enviar o email de atribuição novamente a qualquer 

momento clicando no botão Resend (Reenviar) no menu superior. 

 
Edição das informações de assinatura de um usuário 

1. Você pode editar as informações de um assinante para corrigir erros ou atualizar informações. 

Observe que a edição do endereço de email do assinante fará com que todos os benefícios 

existentes sejam redefinidos.  
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Para editar um assinante, selecione as reticências (...) que aparecem ao lado do endereço de email 

do assinante quando você passa o mouse sobre ele. Uma lista suspensa aparecerá. Selecione “Edit” 

(Editar) para modificar os detalhes do assinante. Você também pode clicar duas vezes na linha do 

assinante na grade, e a janela de edição aparecerá automaticamente. 

 

2. Quando a caixa de diálogo for aberta, você poderá atualizar o nome, o sobrenome, o país, o idioma 

e os downloads do assinante. Edite as informações do assinante e clique em Save (Salvar). 

 

Observação: se você precisar alterar o nível de assinatura de um assinante, deverá excluir o usuário do 

portal e adicioná-lo novamente. Esse campo não é editável.  



 

18 
 

Guia de Administração de Visual Studio Subscriptions 

Remoção de um ou mais assinantes 

Quando um assinante não precisa mais de uma Visual Studio Subscription (por exemplo, quando ele 

sai da empresa, conclui um projeto ou passa a exercer um novo cargo), você pode remover a assinatura 

desse assinante e atribuí-la a outra pessoa. Observe que, quando você reatribui uma assinatura a outra 

pessoa, tanto as chaves de produto usadas quanto as não solicitadas pelo usuário anterior estarão 

disponíveis. No entanto, todos os outros benefícios serão redefinidos.  

1. Clique no nome do assinante que deseja remover. Para remover vários assinantes, mantenha a tecla 

CTRL pressionada e clique em cada assinante que deseja remover. Você também pode selecionar 

CTRL e A para selecionar e remover todos os assinantes. 

 

2. Para excluir os assinantes selecionados, clique em Delete (Excluir). Quando aparecer a mensagem 

solicitando a confirmação de exclusão, clique em OK.  
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Uso do filtro para procurar assinantes 

O portal de administração de Visual Studio Subscriptions permite que você encontre um subconjunto 

específico de assinantes com base em vários critérios diferentes. Você pode filtrar os assinantes da lista 

para encontrar as pessoas pelo nome, endereço de email, nível de assinatura e várias outras 

informações.  

1. Para procurar um grupo específico de assinantes, clique em Filter (Filtrar). 
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2. Serão exibidos muitos campos pelos quais você poderá filtrar. Selecione os critérios que gostaria de 

usar como base da pesquisa e clique em Find (Localizar). Em seguida, você verá uma lista de 

assinantes que correspondem aos critérios escolhidos. 

 

Como lidar com uma licença de assinatura com “solicitações em excesso” 

Às vezes, as solicitações são alteradas depois de os assinantes terem sido adicionados. Isso pode fazer 
com que a sua empresa tenha mais assinaturas atribuídas do que licenças. Quando isso acontecer, 
a guia Subscribers mostrará um alerta e fornecerá mais informações. *Observação: cenários com 
solicitações em excesso não serão permitidos em programas Open License. 
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1. Para resolver as licenças com solicitações em excesso, clique no texto de alerta. Isso mostrará uma 

lista filtrada dos assinantes atribuídos ao nível de assinatura e a data de validade da solicitação em 

excesso.  
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2. Remova assinantes conforme necessário para corrigir as licenças com solicitações em excesso.  
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3. A visão geral do lado esquerdo da página será atualizada para mostrar que você está de novo em 

conformidade e que todas as notificações de solicitação em excesso desaparecerão.  

 

Tratamento de assinaturas expiradas 

Quando uma assinatura de usuário expira, no portal aparece uma barra vermelha ao lado do nome do 

assinante. Para que esses assinantes continuem usufruindo dos benefícios da Visual Studio Subscription, 

você precisará renovar suas licenças.  
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Para renovar as assinaturas, contate o revendedor de Licenciamento por Volume ou vendedor 

Microsoft. Eles deverão ter o número do seu contrato e da sua conta de compra. Seu revendedor ou 

vendedor Microsoft orientará você no processo de renovação ou compra de assinaturas adicionais. 

Depois de feito o pedido ou renovado o contrato, as novas assinaturas estarão disponíveis e poderão ser 

atribuídas aos assinantes. 

Adição de vários assinantes com a atribuição em massa 

Você pode atribuir vários assinantes de uma vez com o processo de upload em massa. 

Início do processo de upload em massa 

1. Para adicionar vários assinantes de uma vez, vá para a guia Subscribers. Na faixa de opções na parte 

superior, clique em Bulk Add (Adição em massa).  
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Preenchimento do modelo de upload em massa  

1. A atribuição em massa usa um modelo do Microsoft Excel para carregar os assinantes. Na caixa de 

diálogo Upload Multiple Subscribers (Carregar vários assinantes), clique em Download para baixar 

o modelo. Baixe sempre a versão mais recente do modelo. Se você usa uma versão mais antiga, 

o upload em massa poderá falhar. 

 

2. Na planilha do Excel, preencha os campos com as informações dos usuários aos quais você deseja 

atribuir as assinaturas. O campo de referência é opcional. Se você tiver preenchido incorretamente 

qualquer parte do modelo, verá uma mensagem de erro descrevendo o problema. Quando terminar, 

salve o arquivo no disco rígido. 

Para garantir um upload sem incidentes, observe as seguintes práticas recomendadas: 

 Certifique-se de que nenhum dos campos do formulário contenha vírgulas. 

 Remova os espaços antes e depois dos campos de formulário, como nomes de usuários. 
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 Verifique se não há espaços extras entre os nomes compostos ou entre os sobrenomes (por 

exemplo, nomes compostos como “Ana Maria” não devem ser digitados como “Ana Maria”, 

pois o sistema não removerá o espaço extra). 

 

Carregamento do modelo de upload em massa 

1. Volte para o portal de administração de Visual Studio Subscriptions e, na caixa de diálogo Upload 

Multiple Subscribers, clique em Browse (Procurar). Navegue até o arquivo do Excel que você salvou. 

Quando terminar, clique em OK. Você verá o progresso do upload na tela.  
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Tratamento de erros no modelo de upload em massa 

Se houver erros no modelo, o upload falhará. Os erros serão devidamente apontados para que você 
possa corrigi-los e tentar o upload em massa novamente. 

 
Quando o upload for bem-sucedido, você verá a lista de assinantes e uma mensagem de confirmação 
indicando que ele foi concluído. 
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Edição de vários assinantes usando a edição em massa 

Você pode editar vários assinantes de uma vez usando o processo de edição em massa. Esse recurso 

é usado principalmente para organizações que estão passando por mudanças de endereço de email 

de corporativo ou organizações que decidiram restringir o acesso a downloads. É importante ressaltar 

que os níveis de assinatura (Enterprise, Professional etc.) e os GUIDs das assinaturas não podem ser 

alterados. Se você tentar fazer um upload com esses itens alterados, o upload falhará. 

Início do processo de edição em massa 

1. Para editar vários assinantes de uma vez, vá para a guia Subscribers. Na faixa de opções na parte 

superior, clique em Bulk Edit (Edição em massa).  

 

Preenchimento do modelo de edição em massa 

1. Assim como ocorre na atribuição em massa, a edição em massa usa um modelo do Excel para editar 

as informações do assinante. Na caixa Bulk Edit, clique em Export this Excel (Exportar este Excel) 

para baixar a lista atual de assinantes incluindo todas as suas informações.  
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2. Em seguida, salve o arquivo localmente para que ele seja encontrado com facilidade e você 

possa fazer as alterações necessárias antes de carregá-lo. Para garantir um upload bem-sucedido, 

não edite o nível ou o GUID da assinatura, pois isso causará falha no upload.  

 

Upload do modelo de edição em massa 

1. Volte para o portal de administração de Visual Studio Subscriptions e, na caixa de diálogo Bulk Edit, 

clique em Browse. Navegue até o arquivo do Excel que você salvou. Quando terminar, clique em OK. 

Você verá o progresso do upload na tela.  
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2. Depois de carregado o arquivo, você verá uma notificação informando que a operação foi bem-

sucedida.  
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Recursos para administradores de Visual Studio Subscriptions 

Aqui estão alguns links e recursos adicionais de interesse dos administradores de Visual Studio 

Subscriptions: 

 Para gerenciar Visual Studio Subscriptions, acesse: https://manage.visualstudio.com  

 Suporte para administração e assinaturas do Visual Studio 

 Localização do contato principal ou para notificações 

 Localização do PCN ou do número de autorização  

 Integração ao novo portal e configuração de administradores (vídeo) 

 Site dos produtos e do contrato de serviços Microsoft 

 Visão geral de Visual Studio Subscriptions 

 Licenciamento por Volume e PUR (direitos de uso do produto) 

 Comparação de Visual Studio Subscriptions  

Para obter uma explicação completa dos requisitos de licenciamento para cenários comuns de 

implantação, consulte o white paper sobre licenciamento do Visual Studio.  

 

 

https://manage.visualstudio.com/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://support.microsoft.com/help/4015168/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-primary-contact
https://support.microsoft.com/help/4015163/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-locate-the-pcn
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/mpsa/default.aspx
https://www.visualstudio.com/subscriptions/
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.visualstudio.com/vs/compare/
http://www.microsoft.com/visualstudio/licensing
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Informações legais 
© 2017 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
Este documento tem finalidades meramente informativas. A MICROSOFT NÃO FORNECE GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, NESTE RESUMO. 
A Microsoft fornece este material apenas para fins informativos e de marketing. Os clientes devem consultar seus contratos para uma plena compreensão dos seus 
direitos e obrigações no âmbito dos programas de Licenciamento por Volume da Microsoft. O software Microsoft é licenciado, não vendido. O valor e o benefício 
adquiridos com o uso de software e serviços Microsoft podem variar de acordo com o cliente. Os clientes que tiverem dúvidas sobre as diferenças entre este material 
e os contratos devem contatar seu revendedor ou gerente de conta Microsoft. A Microsoft não define preços finais ou condições de pagamento para as licenças 
adquiridas por meio de revendedores. Os preços finais e as condições de pagamento são determinados por contrato entre o cliente e o seu revendedor. A qualificação 
para benefícios do Software Assurance varia conforme a oferta e a região e está sujeita a alterações. Os termos e as condições do seu Contrato de Licenciamento por 
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produtos Microsoft. 
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