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Serviço de Suporte Estendido

 por licença / ano 

Assinatura

por licença / vitalícia 

Vitalícia

 por 500 min 

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

 
Desconto N° de licenças  N° de anos**

 10% 3-9 2

20% 10-24 3

30%
 

25+
**Válido apenas para SaaS.

Descontos podem ser combinados. Se você adquire 3 licenças SaaS por 2 anos, você recebe 20% de desconto no valor total.

Disponível para assinantes com 10 ou + licenças SaaS. Disponível 24/7 e com tempo de resposta de 2 horas.

Suporte Premium
 por licença / ano

Tabela de Preços

Sessões cobradas por minutos.
Pacote de minutos válido por 1 ano.

Tempo de conexões ilimitado.
Sem taxas de upgrade.

Sempre a versão mais atualizada.
Para empresas de todos os portes.

Servidor Windows ou Linux é requerido.
IP Público Disponível é requerido.

Instalação é necessária.

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

Opção de multi-sessão
 por licença / anoInicie sessões ilimitadas a partir do MESMO computador, utilizando apenas uma licença.*

Para pequenas empresas Mais popular. Para usuários avançados.

 por licença / ano

$469 $990$145

$139

$139

$139

Tabela de preços válida a partir de 1. 10. 2019. Preços não incluem impostos ou taxas.
www.islonline.com | sales@islonline.com



Licenciamento

*O Chat ao Vivo não é limitado pelo número de licenças. Quando estiver realizando uma reunião online, cada licença permite você convidar 
  até 10 participantes.

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

Multi-sessão disponível - inicie sessões ilimitadas a partir do MESMO computador, utilizando apenas uma licença.

=
Número de licenças Número de sessões simultâneas

Tudo-Em-Um

N° Ilimitado de Instalações
Você pode rodar o ISL Online em um número ILIMITADO de computadores ou dispositivos móveis.

N° Ilimitado de Computadores
Você pode conectar a um número ILIMITADO de computadores.

N° Ilimitado de Operadores
Você pode criar operadores ILIMITADOS que realizarão um suporte.

N° Ilimitado de Clientes
Você pode conectar a um número ILIMITADO de clientes.

Exemplo

Sua empresa adquire 3 licenças.

Todos os seus colaboradores poderão instalar e utilizar a solução ISL Online...

... mas apenas 3 deles poderão realizar um acesso remoto ou reunião online AO MESMO tempo.*

Tabela de preços válida a partir de 1. 10. 2019. Preços não incluem impostos ou taxas.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Uma licença ISL Online inclui suporte remoto, acesso remoto, chat ao vivo e web conferência assim como acesso a todos os produtos e apps móveis.



Tabela de Preços Corporate

Tabela de preços válida a partir de 1. 10. 2019. Preços não incluem impostos ou taxas.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Managed Private Cloud
MPC é oferecido a grandes empresas como serviço hospedado em nuvem pela ISL Online EXCLUSIVAMENTE para uma empresa especí�ca 
em um centro de dados públicos (AWS, etc.) ou em um centro de dados privado (fornecido pela empresa).

50 Sessões Simultâneas20 Sessões Simultâneas 100 Sessões Simultâneas 500 Sessões Simultâneas

Entre em Contato 

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

Número ilimitado de usuários e dispositivos

Aplicativos móveis e de desktop

Todas as atualizações

Arquitetura de computação em nuvem

Monitoramento e gerenciamento remoto 24 horas

Suporte Premium

Opções de personalização

Todos os benefícios de solução Auto-Hospedada


