
 por licença / ano 
GrátisGrátis

Upgrades & AtualizaçõesUpgrades & AtualizaçõesUpgrades & Atualizações 
Serviço de Apoio Extendido

 por licença / ano 

Subscrição

 por licença / tempo de vida

Para toda a vida

 por 500 min 

Pré-pago
Software como Serviço (SaaS) Licença ServidorPague por Utilização

 
Desconto N° de licenças  N° de anos

 10% 3-9 2

20% 10-24 3

30%
 

25+
**Válido apenas para SaaS. 

Os descontos podem ser combinados. Exemplo: Se comprar 3 licenças SaaS para dois anos, tem 20% de desconto sobre o valor total.

Disponível para os assinantes com 10+ licenças SaaS. Disponibilidade de apoio técnico 24/7 e um tempo de resposta de duas horas.

Apoio Premium
 por licença / ano 

Lista de preços de

A sessão é cobrada por minuto. 
Os minutos são válidos por um ano.

Tempo de conexão ilimitado.
Sem custos de atualização.

Use sempre a última versão.
Apropriado para negócios de todos os 

tamanhos.

Necessário servidor Windows ou Linux.
Necessário IP público livre.

Instalação necessária.

*Disponível para assinantes (licença SaaS). Incluído na Licença Servidor.

Opção de Multi Sessão
 por licença / ano Iniciar sessões simultâneas ilimitadas do MESMO computador usando apenas uma licença.*

Para pequenos negócios Mais popular Para utilizadores avançados

€ 339 € 690€ 95

€ 99

€ 99

€ 99

Lista de Preços válida a partir de 1. 10. 2019. Os preços não incluem impostos.
www.islonline.com | sales@islonline.com



Licenciamento

*O chat não é limitado pelo número de licenças. Ao hospedar uma reunião online cada licença permite que convide 10 participantes.

O número de licenças adquiridas de�ne o número de sessões simultâneas.

Multi-sessões disponíveis - iniciar sessões simultâneas ilimitadas do MESMO computador usando apenas uma licença.

=
Número de licenças Número de sessões simultâneas

Tudo em um
Uma licença ISL Online inclui o apoio remoto, acesso remoto, chat e conferência web, bem como os aplicativos móveis de todos os produtos.

Instalações Ilimitadas
Pode executar o software ISL Online num número ILIMITADO de computadores ou dispositivos móveis.

Postos de Trabalho Ilimitados
Pode conectar-se a um número ILIMITADO de computadores.

Operadores Ilimitados
Pode criar um número ILIMITADO de operadores que podem hospedar uma sessão.

Clientes Ilimitados
Pode conectar-se a um número ILIMITADO de clientes.

Exemplo

A sua empresa compra 3 licenças.

Todos os seus funcionários podem instalar e usar o software ISL Online ...

... mas apenas 3 deles podem hospedar uma sessão de desktop remoto ou reunião online, AO MESMO TEMPO. *

Lista de Preços válida a partir de 1. 10. 2019. Os preços não incluem impostos.
www.islonline.com | sales@islonline.com



Lista de Preços Coorporativa

Lista de Preços válida a partir de 1. 10. 2019. Os preços não incluem impostos.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Managed Private Cloud
O MPC é fornecido a grandes empresas como um serviço em nuvem hospedado pela ISL Online EXCLUSIVAMENTE para empresas especí�cas 
num data center público (AWS, etc.) ou num data center privado (fornecido pela empresa).

50 Sessões Simultâneas20 Sessões Simultâneas 100 Sessões Simultâneas 500 Sessões Simultâneas

Fale Conosco

MPC-20 MPC-50 MPC-100 MPC-500

Número ilimitado de utilizadores e dispositivos

Apps de desktop e mobile

Todas as atualizações e novas versões

Arquitetura de computação em núvem

Monitorização e gestão remota 24/7 

Suporte Premium

Opções personalizadas

Todos os benifícios de solução auto-hospedada


