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Licenças: Prazos, tipos e 

assinaturas do suporte de software KeysightCare 
 

 

As opções de licença de software da Keysight oferecem flexibilidade  
e suporte. 

Projetos aumentam e diminuem, equipes crescem e encolhem e os projetos mudam de local. 

Em um ambiente dinâmico, você precisa de opções de licença flexíveis que permitam equilibrar 

os requisitos do seu projeto. O licenciamento de software da Keysight coloca o controle em 

suas mãos, seja o software utilizado nas suas aplicações por anos ou para uma necessidade 

de curto prazo.  

Escolha o prazo. Escolha o tipo. Controle seu orçamento. 

• Selecione entre os tipo de licença fixa, transportável, portátil por USB ou flutuante, 
dependendo da flexibilidade que você precisa. 

• Selecione um prazo para a licença temporário ou perpétua, dependendo do tempo pelo 
qual você usará o software. 

• Cada licença é vendida com uma assinatura de suporte para software KeysightCare,  
que fornece suporte técnico com tempo de resposta garantido, atualizações de software 
proativas, melhorias e correções de falhas. 
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Escolha o prazo e o tipo de licença que melhor atende às suas necessidades na tabela abaixo. 

Tabela 1.  Prazo da licença 

Prazo da licença Opções 

Perpétua Licenças perpétuas podem ser usadas por tempo indeterminado. 

Temporária Licenças temporárias podem ser usadas pelo prazo de 6, 12, 24 ou 36 meses. 

 

Tabela 2.  Tipo de licença 

Tipo de licença Descrições 

Fixa A licença pode ser usada em um instrumento/computador específico. 

Transportável 
A licença pode ser usada em um instrumento/computador de cada vez, mas pode ser 

transferida para outro usando o Keysight License Manager (requer conexão à Internet). 

Portátil por USB 

A licença pode ser usada em um instrumento/computador de cada vez, mas  

pode ser transferida para outro usando um dongle USB certificado (vendido 

separadamente, número da peça Keysight E8900-D10). 

Flutuante  

Os instrumentos/computadores na rede podem acessar a licença em um servidor 

de cada vez. É possível adquirir várias licenças para uso concomitante. Há três 

tipos de licença flutuante disponíveis:  local único: a um raio de 1,6 km do 

servidor; região única1:  Américas; Europa; Ásia; Internacional (restrição de 

exportação identificada no Contrato de Licença do Usuário Final (EULA)) 
1 Américas (América do Norte, Central e Sul); Europa (Continente europeu, África, Índia); Ásia (países da Ásia no Pacífico norte e sul, China, Taiwan, Japão) 

A assinatura de suporte para software KeysightCare oferece 
tranquilidade para trabalhar com tecnologias cada vez mais evoluídas.  

• Garanta que seu software esteja sempre atual com as últimas melhorias e padrões  
de medição. 

• Obtenha mais insights sobre seus problemas de medição com o acesso ao vivo à nossa 
equipe de especialistas técnicos. 

• Siga o cronograma com tempos de resolução rápidos e encaminhamentos de prioridade 
quando você precisar de suporte. 

 

Tabela 3. Assinatura de suporte para software KeysightCare 

Assinatura Descrição 

Assinatura de  

suporte para software 

KeysightCare 

As licenças perpétuas são vendidas com uma assinatura de suporte para 

software de 12 meses (padrão), 24, 36 ou 60 meses.  Após o vencimento, 

as assinaturas de suporte podem ser renovadas mediante o pagamento 

de uma taxa. 

As licenças temporárias incluem uma assinatura de suporte para software 

durante o período da licença. 
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Saiba mais em: www.keysight.com 

Para mais informações sobre produtos, aplicações ou serviços Keysight Technologies, 

por favor, entre em contato com seu escritório Keysight local. A lista completa está 

disponível em: www.keysight.com/find/contactus 

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. © Keysight Technologies, 2019, Published in USA, June 7, 2019, 5992-3419PTBR 

Informações de pedido 

Step 1. Escolha o software. 

Step 2. Escolha o prazo de licença: perpétua ou temporária. 

Step 3. Escolha o tipo de licença: fixa, transportável, portátil por USB ou flutuante. 

Step 4. Dependendo do prazo da licença, escolha a duração da assinatura de suporte.  

 

 

Produto Tipo de licença 

Prazo da licença 

Perpétua  Temporária 

Licença Assinatura de suporte  Licença e assinatura de suporte 

S1234567A 

Fixa R-x5y-001-A +                R-x6y-001-z  R-x4y-001-z 

Transportável R-x5y-004-D +                R-x6y-004-z  R-x4y-004-z 

Portátil por USB1 R-x5y-005-E +                R-x6y-005-z  R-x4y-005-z 

Flutuante (local único) R-x5y-002-B +                R-x6y-002-z  R-x4y-002-z 

Flutuante (região única) R-x5y-006-F    +                R-x6y-006-z  R-x4y-006-z 

Flutuante (internacional) R-x5y-010-J    +                R-x6y-010-z  R-x4y-010-z 

      

          

z = Duração da assinatura   z = Duração da assinatura 

L 12 meses (padrão)   F 6 meses 

X 24 meses   L 12 meses 

Y 36 meses   X 24 meses 

Z 60 meses   Y 36 meses 

1 A licença portátil por USB requer um dongle USB certificado (vendido separadamente, número da peça Keysight E8900-D10)  
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