Licenciamento dos produtos Autodesk

Formas de licenciamento dos produtos Autodesk

Licenciamento

Os produtos Autodesk podem ser adquiridos em duas formas de licenciamento: Local (Standalone) e
Rede (Network)
LICENCIAMENTO LOCAL (Standalone): Essa forma de licenciamento, para cada número de série é
permitido somente uma instalação e código de autorização por computador. Para cada software,
dessa forma de licenciamento adquirido, o cliente poderá instalar quantas vezes for necessário o
software em um mesmo computador, sendo que, caso seja necessário instalar em outro computador
será obrigatório remover a instalação do computador anterior.
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LICENCIAMENTO EM REDE (Network): Essa forma de licenciamento permite adquirir um
determinado número de licenças que ficarão disponíveis a partir de um servidor de licenças e
utilizando somente um número de série. É possível fazer a instalação do software em quantos
computadores forem necessários, porém somente a quantidade de licenças disponíveis no servidor
de licenças pode ser executada simultâneamente. Exemplo: A empresa adquire 10 licenças de
Autodesk Inventor em rede e faz a instalação do software em 50 computadores, somente 10 usuários
conseguirão executar o software simultâneamente, caso o 11º usuário queira executar o Autodesk
Inventor, será mostrada uma mensagem informando que não existe licença disponível no servidor.
Quando um software com licenciamento em rede for finalizado, automaticamente a licença é
devolvida ao servidor de licenças.

Perguntas e Respostas:
•

Como é instalado o gerenciador de licenças? Juntamente com os produtos Autodesk
acompanha o software de gerenciamento de licenças FlexLM, que deverá ser instalado em
um servidor (4MB de instalação). Após a instalação do FlexLM a Autodesk fornecerá um
arquivo de licença (.LIC) que deverá ser adicionado no gerenciador de licenças, liberando
dessa forma a quantidade de licenças adquiridas para cada software Autodesk em rede.

•

Os softwares Autodesk também são instalados no servidor? NÃO. TODOS os produtos
Autodesk são instalados na estação de trabalho, somente as licenças ficarão no servidor. O
acesso ao servidor será somente para a verificação da licença, não tendo fluxo de rede.
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•

É possível adquirir licenças adicionais e incluir no mesmo gerenciador de licenças? Sim,
pode-se ampliar a quantidade de licenças de um software ou até mesmo incluir novas
licenças de softwares diferentes.
Através do gerenciador de licenças é possível reservar licenças para determinados usuários
ou grupos de usuários? Sim, através do gerenciador de licenças é possível reservar licenças
para usuários nomeados ou um grupo de usuários nomeados.
O gerenciador de licenças permite retomar uma licença de um usuário que não utilize o
software por um determinado tempo? Sim, é possível configurar o gerenciador de licenças
de forma que, um determinado usuário abra o software e não o utilize por um tempo
determinado seja automaticamente devolvida ao gerenciador de licenças, evitando dessa
forma que o software fique indevidamente aberto sem utilização.
É possível transferir uma licença de rede temporariamente para uma estação de trabalho,
tornando temporariamente essa licença local (ex: quando o usuário necessitar sair da
empresa com seu notebook levando consigo uma licença de rede)? Sim, o gerenciador de
licença possui uma funcionalidade que permite emprestar uma licença de rede para a
estação de trabalho, tornando-a dessa forma em uma licença local temporária. Enquanto a
licença estiver emprestada, uma licença a menos será contada no gerenciador de licenças.
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