LICENÇAS LEAPFROG
OPÇÕES

Obtenha mais
da sua licença
Leapfrog
Várias opções de licenças estão
disponíveis para otimizar a forma
com que a sua empresa utiliza o
Leapfrog.
Nós vamos trabalhar junto com
você para criarmos uma solução
que maximiza a utilização das suas
licenças Leapfrog.

O QUE VOCÊ
ESPERA DO
LEAPFROG?

INDIVIDUAL
LICENSING

Você gostaria que
a sua licença fosse
aproveitada por um
número maior de
geólogos?

O individual licensing
permite aos usuários
frequentes do Leapfrog
usá-lo sem interrupção.

Você gostaria
de maximizar a
utilização das suas
licenças Leapfrog?
Você gostaria
de incentivar, na
empresa, um amplo
uso do Leapfrog para
compartilhar seus
dados em 3D?

A licença é vinculada a um único
usuário ou computador, garantindo
que o Leapfrog seja acessível sempre
que necessário.

Escolha essa opção
quando...
• 	Os usuários poderão depender de

uma licença Leapfrog em qualquer
momento e lugar.

• 	Relatórios mensais de utilização não
serão necessários.

•	Os usuários quase sempre não terão
acesso à internet.

Mais detalhes...Compre anualmente uma
Licença Individual Leapfrog ou, então,
adquira uma permanente. Uma chave de
hardware personalizada (dongle) será
enviada para desbloquear o Leapfrog.

LICENÇA
CORPORATE
ONDEMAND

LICENÇA
CONSULTANTS
ONDEMAND

A Licença Corporate
OnDemand permite
que mais membros da
equipe de modelagem se
beneficiem do Leapfrog.

A Licença Consultants
OnDemand permite que
esses profissionais
aluguem uma licença
apenas quando for
necessário para o projeto.

O sistema de licenciamento Corporate
OnDemand é baseado na nuvem, o que
permite a vários usuários acessarem
uma licença Leapfrog a partir da
conta de licenças adquiridas pela sua
empresa.
Maximize o número de usuários com
acesso ao Leapfrog e melhore a sua
eficiência.

Escolha essa opção
quando...
•	Você quer maximizar a utilização das
licenças Leapfrog e reduzir custos.

•	A modelagem em equipe ajudará a
diminuir riscos.

•	Haverá internet disponível para obter
as licenças.

Mais detalhes...Compre anualmente
uma quantidade de licenças Leapfrog
Corporate ou, então, adquira
permanentemente. Uma micro chave de
hardware (dongle) personalizada será
enviada a todos os usuários registrados
para desbloquear o Leapfrog. É
recomendado que se tenha mais usuários
registrados do que chaves de hardware
para maximizar a eficiência.

Os consultores podem, facilmente,
obter essa licença de no mínimo 1 dia.
Já o pagamento não precisa ser feito
até o mês seguinte, o que é importante
no mundo da consultoria.

Escolha essa opção
quando...
• 	Você consegue comprovar que você é
um consultor.

•

O Leapfrog será usado por consultores
apenas em determinados projetos.

•	Será um benefício ter a flexibilidade

de alugar o Leapfrog apenas quando
necessário.

•	Haverá internet disponível para obter
as licenças.

Mais detalhes…Solicite uma micro chave
de hardware (dongle) para desbloquear o
Leapfrog (haverá uma pequena taxa para
isso). Alugue o Leapfrog por um mínimo de
1 dia. Realize o pagamento apenas no mês
seguinte.

Características das licenças

Licença OnDemand

INDIVIDUAL
LICENSING

Licença Fixed Device

LICENÇA
CORPORATE
ONDEMAND

LICENÇA
CONSULTANTS
ONDEMAND

DURAÇÃO DA LICENÇA


DIÁRIA
MENSAL





ANUAL





PERMANENTE





FORMAS DE PAGAMENTO
PRÉ-PAGA






PÓS-PAGA

RELATÓRIO
RELATÓRIO DE
USO



ACESSIBILIDADE
ACESSO À
INTERNET É
NECESSÁRIO
PARA OBTER A
LICENÇA





APROVEITE, AO MÁXIMO, O SEU INVESTIMENTO NO LEAPFROG.
Entre em contato com a sua equipe local de suporte Leapfrog para discutir sobre as necessidades de licenças para a
sua empresa e obter um orçamento.

www.leapfrog3d.com/contact

Leapfrog ® é uma marca registrada da ARANZ Geo Limited.

