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LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE EM
VOLUME
A NCR Corporate disponibiliza soluções de licenciamento à
medida das necessidades de cada cliente que ajudará cada

SOMOS A SOLUÇÃO
Mais do que o licenciamento de software, a NCR Corporate
s
disponibiliza soluções de licenciamento alinhadas às

Vantagens do Licenciamento empresarial:
iall:

ajuda a sua Organização a selecionar a solução de licenciamento mais adequada às suas

A importância do licenciamento de software:
1. Impacto da tecnologia na productividade das
empresas.

- Desenhar o modelo de

- Revisões regulares de

- Gestão dos benefícios com a
actualização das versões do

licenciamento mais
tecnologia para entender os

software mais recente dos

principais objetivos

fabricantes de software tais
como:

- Gerir as renovações de
licenciamento de forma

- Racionalização de contrato
para consolidar acordos

pagamento de dispendiosas

duplicados e implementar o
contrato mais adequado e

- Revisões regulares entre a
NCR Corporate e o cliente

- Planeamento estratégico a

para garantir que a sua

partir do roadmap de produto

estratégia de licenciamento

- com um entendimento

está adaptada ao seu

completo de seu
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investimento em software e

NCR Angola parceiro das grandes empresas de software:

Entre em contacto connosco e solicite o agendamento de uma reunião com os nossos especialistas em licenciamento.

Saiba mais em www.ncrcorporate.co.ao

A tecnologia é hoje em dia parte integrante da vida das
para

a

sua

organização

e

que

atendam

às

que as organizações independentemente da sua
dimensão, do seu sector de actividade ou do número
humanos, é um factor extremamente importante para a

2. O porquê do licenciamento para as empresas?
Os ataques cibernéticos às infraestruturas do cliente, a
perda de dados e a lentidão nas máquinas que gerem
os softwares podem ser um forte indício de que as
soluções que a sua empresa utiliza não são as mais
indicadas, ou não tem as licenças adequadas às suas
reais necessidades ou utiliza software pirateado de
forma não intencional, comprometendo todo o parque

Existem várias opções de licenciamento de software
disponíveis no mercado, mas selecionar a opção certa

A opção mais acertada de licenciamento deve ser
aquela que é mais adequada às reais necessidades
da sua empresa e que ajuda a sua organização a

Corporate oferece soluções de licenciamento alinhadas
com as suas necessidades, a sua dimensão, oferecendo

gestão do licenciamento, optimizando outros processos
incluindo soluções híbridas para maximizar e proteger a

3. Como a NCR Corporate actua no mercado para ajudar
o cliente com o processo de licenciamento.

4. Porquê escolher a NCR?

Quando adquirido de forma legal e estruturado, o
licenciamento do software torna-se um aliado da sua
organização, pois permite que a execução de
programas seja ágil e rápida, não comprometendo os
dados existentes, além de o ajudar a estar em
conformidade com a legislação em vigor, usufruindo
de elevados padrões de qualidade e suporte

A equipa de especialistas em licenciamento da NCR

(updates), que o ajudam a proteger o investimento

seu dispor para o ajudar a Si e à sua Organização a

