Ferramentas criativas da Adobe
e opções de multi-licenciamento para empresas
Guia para escolher produtos da Adobe e opções de compra.

Adobe® Creative Cloud™ para equipas
Ideal para empresas que desejam:
• Fazer o download e utilizar qualquer ferramenta criativa
professional da Adobe, incluindo CS6, Adobe Muse™,
Lightroom, Edge Tools & Services e muitas outras
• Vantagens de ter o software sempre actualizado
• Aceder às novas ferramentas e funcionalidades da
Adobe, logo que estejam disponíveis
• Partilhar facilmente conteúdos entre grupos de trabalho
• Dispor de orçamentos previsíveis
• Ter um baixo custo inicial
• Simplificar a gestão da conformidade normativa
• Categorizar a compra do software como gasto
operacional

Produtos CS6 e programas
multi-licença tradicionais
Ideal para as empresas que desejam:
•
•
•
•

Produtos de software Adobe específicos e finitos
Opções de programas multi-licença e opções de pagamento
Propriedade permanente das licenças
A capacidade de categorizar a compra de software como
gasto de capital e amortizar o custo ao longo do tempo

Perguntas comuns
Creative Cloud para equipas

Multi-licenciamento tradicional do CS6

Devo de estar sempre ligado à Internet?

A partir de que versões posso fazer a actualização para
a nova versão?

Não, as aplicações instalam-se no disco e funcionam da
mesma forma que as versões de desktop. A sincronização
com a cloud é opcional*.
As aplicações Creative Cloud serão mais lentas que as
versões normais de desktop?
De modo algum. Como as aplicações Creative Cloud se
instalam localmente, pode desfrutar de todo o rendimento do
CS6, com funcionalidades como o suporte para 64 bits do
Adobe Photoshop®, Illustrator®, Adobe Premiere® Pro e After
Effects®, e o rendimento do motor Adobe Mercury.
Serei obrigado a actualizar o software quando está
disponível uma nova versão?
Embora todas as actualizações estejam imediatamente
disponíveis e incluídas na assinatura, pode instalar as novas
versões apenas quando quiser.

Diferenças entre as subscrições Creative Cloud
A licença está associada a um utilizador individual?

Apenas os clientes de CS5 e CS5.5 podem usufruir do preço
de actualização para CS6. Considere o Creative Cloud como
uma forma de evitar as preocupações sobre actualizações.
Vou poder actualizar o meu software quando estiverem
disponíveis novas versões?
Apenas se adquirir a protecção para actualizações, por um
preço adicional ou se subscrever ao Creative Cloud, que já
incluí todas as actualizações no preço de subscrição.
A segurança é muito importante para a nossa empresa. As
versões desktop tradicionais não são mais seguras?
Todas as aplicações CS6, tanto as tradicionais multi-licença
como as Creative Cloud, são instaladas e executadas no
escritório. Portanto, a segurança do software não é um factor
decisivo na escolha entre o Creative Cloud e Creative Suite.

Creative Cloud
para equipas

Creative Cloud
para indivíduos

Não

Sim

Pode-se transferir a licença para outro utilizador?

Sim

Não

A licença permanece na empresa se um colaborador saí?

Sim

Não

A gestão do software é feita de forma central?

Sim

Não

As ferramentas de colaboração de grupos de trabalho estão incluídas na licença?

Sim

Não

Quantas licenças são fornecidas?

Um por empresa

Um por utilizador

Quais são as opções de compra?

Disponível através do programa de multi-licenciamento
para empresas

Apenas com cartão
de crédito

Tabela de produtos disponibilizados
Creative Cloud
para equipas

Creative Cloud
para indivíduos

CS6 Design & Web
Premium

x

x

x

Adobe Photoshop CS6
Extended

CS6 Design
Standard

CS6 Production
Premium

CS6 Master
Collection

x

x

x

x

x

Adobe Photoshop CS6
Adobe Illustrator CS6

x

x

Adobe InDesign® CS6

x

x

Adobe Acrobat® X Pro

x

x

x

x

x

x

x

x

Adobe Acrobat XI Pro

x

x

Adobe Flash® Professional CS6

x

x

Adobe Flash Builder® 4.6
Premium

x

x

Adobe Dreamweaver® CS6

x

x

x

Adobe Fireworks® CS6

x

x

x

Adobe Premiere Pro CS6

x

x

x

x

Adobe Prelude™ CS6

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Adobe SpeedGrade™ CS6

x

x

x

x

Adobe After Effects CS6

x

x

x

x

Adobe Audition® CS6

x

x

x

x

Adobe Encore® CS6

x

x

x

x

Adobe Bridge CS6

x

x

x

x

x

x

Adobe Media Encoder CS6

x

x

x

x

x

x

Adobe Photoshop Lightroom®

x

x

Adobe Edge Tools & Services

x

x

Adobe Muse™

x

x

Publicação ilimitada em iPad
com o Adobe Digital Publishing
Suite, Single Edition

x

x

Alojamento de sites Web com
Adobe Business Catalyst®

x

x

100 GB/utilizador

20 GB

Armazenamento
Funcionalidades para
grupos de trabalho

x

Serviços especializados da Adobe

x

Novas funcionalidades, actualizações e serviços logo que estiverem
disponíveis sem custos adicionais

x

Ferramentas de gestão
das licenças

x

x

Opções de compra

•
•
•
•

Creative Cloud para equipas

CS6 Design Standard, CS6 Design & Web Premium,
CS6 Production Premium, CS6 Master Collection

Value Incentive Plan

Licenças tradicionais

Valor para o cliente
Um processo simples de login sem manter os níveis de entrada
mínimos
Um interface de administração que proporciona uma gestão mais fácil
Não há taxas de renovação nas licenças
Data de vencimento estabelecida em um ano

TLP
Descontos multi-licença numa única
transacção sem
requisitos de licença

CLP
Grandes poupanças
em compras de grande
volume durante um
período de 2 anos

EA
Grandes descontos
no Adobe Creative
Suite durante um
período de 3 anos

1+ Utilizadores

1+ Utilizadores

5+ Utilizadores

100+ Utilizadores

* Ligação à internet sem fios necessária. As aplicações mobile e tablet e funcionalidades de sincronização requerem um download separado e aceitação de termos adicionais. Os serviços da Adobe online, incluindo o serviço
Adobe Creative Cloud, estão disponíveis apenas para utilizadores maiores de 13 anos e requerem a aceitação de termos adicionais e da política de privacidade online da Adobe. As aplicações e os serviços online não estão
disponíveis em todos os países ou línguas, podem requerer registo e podem ser sujeitas a alterações ou descontinuação sem aviso prévio. Podem ser aplicadas taxas ou tarifas adicionais.
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