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Para computadores novos
Ao comprar um novo computador, a Microsoft recomenda que ele venha com a licença 
OEM do Windows 8 Professional previamente instalado, pois esta e a melhor alternativa 
para novos computadores.  

Para computadores existentes
Para atualizar um computador existente para o Windows 8 Professional, você deverá 
possuir um licença completa original de versões anteriores do Windows Professional 
(XP Professional, Vista Business ou Windows 7 Professional). Neste caso, a atualização 
poderá ser adquirida através do Licenciamento por Volume, como Enterprise Agreement 
(EA), Enterprise Agreement Subscription (EAS), Select Plus ou Open. 

Se o computador não possui uma licença do Windows Professional anterior, para 
atualizar o computador para o Windows 8 Professional deve-se adquirir uma licença 
completa original (GGS, GGK ou GGWA).

Windows 8 Professional
Se baseia no Windows 8 com recursos importantes de segurança, 
mobilidade e virtualização. O recurso mais notável é o BitLocker.  O 
BitLocker fornece segurança de nível empresarial e, pela primeira vez, o 
BitLocker foi rebaixado para a versão Professional.

Windows 8 Enterprise 
Oferece benefícios importantes de mobilidade com o Windows To Go, Direct Access, App Locker 
e BranchCache, e benefícios de virtualização com o Virtual Desktop Infrastructure (VDI). A versão 
Enterprise está disponível em Licenciamento por Volume e requer a licença Professional Original 
(OEM/GGK/GGS/GGWA) instalada previamente no PC (Windows 8 Professional, Windows 7 
Professional, Windows Vista Business ou Windows XP Professional).

Se baseia no Windows 8 com recursos importantes de segurança, 
mobilidade e virtualização. O recurso mais notável é o BitLocker.  O 
BitLocker fornece segurança de nível empresarial e, pela primeira vez, o 

Comprando Windows 8 Professional Original

Versões de Windows 8 para uso Corporativo 

1

2

Existem apenas duas maneiras de comprar o Windows 8 Professional Original:

São duas as versões de Windows 8 indicadas para uso em Corporações: 

Windows 8 Original – Autenticidade do Produto

Cenários de Ativação por Tipo de Licenciamento

Segurança Aprimorada 

Para	 edições	 anteriores	 do	 Windows,	 um	 Certifi	cado	 de	 Autenticidade	 (COA)	 podia	 ser	
encontrado	nas	máquinas	através	de	um	selo	físico,	onde	o	usuário	identifi	cava	se	o	software	
Microsoft era original. Agora, para máquinas adquiridas com Windows 8 previamente instalado 
(OEM), a autenticação passa a ser feita digitalmente através da chave do produto OA 3.0, sem 
nenhuma ação do usuário. A autenticação é feita automaticamente quando conectado à internet 
e a ativação acontecerá uma única vez, garantindo a autenticidade do produto. 

Para os clientes que tenham comprado uma versão comercial do Windows 8 Professional, a 
ativação acontecerá através da chave do produto fornecida durante a instalação.

Ativação direta via OEMs (OEM Activation 3.0)
• Fornecerá a cada PC com Windows 8 Professional uma chave digital do produto individualizada 
no	sistema	fi	rmware

• A chave digital do produto será automaticamente detectada pelo Windows
• O Windows deverá ser ativado online ou via telefone para obter os benefícios do Windows 8 

Professional 

Download do Windows 8 em Windows.com
• A chave de produto será fornecida automaticamente pelo Assistente de Atualização do 
Windows	8	Professional	durante	a	confi	guração

• O Windows deverá ser ativado online ou via telefone para obter os benefícios do Windows 8 
Professional

O Windows 8 Professional oferece funcionalidades de segurança empresariais que mantêm 
os	clientes	mais	seguros	contra	intrusão	por	malware,	melhor	protegidos	com	criptografi	a	de	
dados fácil de implantar e mais protegidos com controle de acesso forte aos recursos.

Se um cliente está em uma edição de Licenciamento por volume do Windows não ativada, 
uma marca d’água persistente será exibida para os usuários e se sobreporá a todas as 
aplicações e janelas. Esta marca d’água servirá como um lembrete para ativar o Windows.
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Onde comprarRegrasCenáriosSKU

• Licença	completa
• Venda	atrelada	a	novos	computadores
• Não	deve	ser	promovido	para	vendas	sem

estar atrelado a um novo computador

• Empresas	 que	 queiram	 adquirir
novos computadoresOEM Pré-instalado no PC

• Venda	atrelada	a	novos	computadores
• Não	 deve	 ser	 promovido	 para	 vendas	 sem

estar atrelado a um novo computador

• Empresas	(a	partir	de	5	usuários)
que compraram computador
com Linux e querem migrar para
Windows

• Empresas	 (a	partir	de	5	usuários)
que que queiram comprar licença
completa original Windows

• Clientes	de	Governo

SKU: FQC-06488Get Genuine Solution 
(GGS)

• Licença	completa
• Pode	ser	vendido	separado	da	máquina

• Empresas	 (até	 4	 usuários)	 que
compraram computador com
Linux e querem migrar para
Windows

• Empresas	 (até	 4	 usuários)	 que
queiram comprar licença completa 
original Windows

Get Genuine Kit (GGK)
SKU: 4YR-00002 (32bit) 
SKU: 4YR-00038 (64bit)

• Licença	Completa
• Pode	ser	vendido	sem	a	máquina
• Adendo	Get	Genuine,	anexado	ao	contrato	de

volume e assinado

• Empresas	(a	partir	de	250	usuários)
que queiram comprar licença
completa original Windows

• Clientes	 de	 Governo	 (a	 partir	 de
250	usuários)

SKU: FQC-06493

Get Genuine Windows 
Agreement for   
Large Organizations 
(GGWA-LO)

• Pode	ser	vendido	sem	a	máquina
• Restrito	 para	 Instituições	 Acadêmicas	 que

compraram computador com Linux e/ou
queiram comprar licença completa original
Windows

• Instituições	 acadêmicas	 (a	 partir
de	 5	 usuários)	 que	 compraram
computadores com Linux e
querem migrar para Windows

• Instituições	 acadêmicas	 (a	 partir
de	 5	 usuários)	 que	 queiram
comprar licença completa original
Windows

SKU: 4HR-00189 (SNGL 
OLP NL)

Get Genuine Windows 
Agreement Academic 
(GGWA-A)

Versão

Como comprar licenças para uso em empresas

SOLO NETWORK 0800-604-9596  (11) 4062-6971 (21) 4062-6971 (31) 4062-6971 (41) 4062-6971 (48) 4062-6971 (51) 4062-6971 (61) 4062-6971

SO
LO

 N
ETW

O
R

K

Solo Network

Solo Network

Solo Network

Solo Network

Solo Network

http://Microsoft.SoloNetwork.com.br


Formas de Obtenção

Downgrade de versão para o

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Professional

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows XP Pro

Windows 2000 Professional

Windows	95/98/NT

Pré-instalação OEM
Windows 8 Pro

Licenciamento por Volume
Upgrade para o

Windows 8 Pro (sem SA)
Windows 8 Enterprise 

(com SA)

Verifi	cação	Online:	Visite	o	Centro	de	Atendimento	
de Licenciamento por Volume (VLSC)*
Entre em contato com o Centro de Ativação de 
Produtos da Microsoft através do número 0800-
7617454

Os direitos de downgrade para OEM são limitados 
à edição equivalente para duas versões anteriores

Download Online: Visite o Centro de Atendimento 
de Licenciamento por Volume (VLSC)
Siga o procedimento padrão de compra de mídia 
de aplicação 

Os direitos de downgrade do Licenciamento 
por	 Volume	 fornecem	 a	 maior	 fl	exibilidade	 de	
downgrade para qualquer versão anterior

Chave do 
Windows 8

Pré-instalado 
no PC (OEM)

Mídia com 
Windows 

Licenciamento 
por Volume

O Windows 8 Professional oferece aos clientes direitos de downgrade para que estes possam 
obter versões dos sistemas operacionais anteriores (Windows 7 Professional, Windows Vista 
Business ou Windows XP Professional).

Seus direitos de downgrade do Windows dependem de como a licença foi adquirida. 

Para maiores informações sobre Licenciamento por Volume, acesse: http://www.microsoft.com/
pt-br/licenciamento/about-licensing/windows8.aspx

Isso	signifi	ca	que	os	computadores	comprados	com	o	Windows	8	Professional	pré-instalado	
terão a opção de downgrade para o Windows 7 Professional ou Windows Vista Business. 
Por circunstâncias que exigem o Windows XP ou outras versões anteriores, os direitos de 
downgrade para essas versões estão disponíveis através de licenciamento por volume. 

Observações:
• Não	 há	 direitos	 de	 downgrade	 para

o Windows 7 Ultimate

• O	 suporte	 para	 o	 Windows	 XP	 termina
em 8 de abril de 2014

• Clientes	 de	 contrato	 de	 Legalização	 por
Volume tem o mesmo direito de downgrade
dos contratos de Volume

Observações:
•	Os	direitos	de	downgrade	estão	incluídos	nas	licenças	obtidas	através	da	pré-instalação	do

OEM ou do Licenciamento por Volume e não se aplicam a cópias de varejo do Windows

• Os	direitos	de	downgrade	para	OEM	se	aplicam	ao	Windows	8	Professional	e	permitem
fazer downgrade para até duas versões anteriores (Windows 7 Professional ou Windows
Vista Business)

• O	Software	Assurance	através	do	Licenciamento	por	Volume	oferece	maior	fl	exibilidade,
permitindo downgrades para mais versões e edições anteriores, incluindo o Windows 7
Enterprise

Acesso a Chaves de Licenciamento 
por Volume e Mídia: 

Direitos de Downgrade
para o Windows 8 Professional
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www.windows8.com.br

Se você tiver alguma dúvida sobre o licenciamento do Windows, entre em contato com
o Serviço	de	Atendimento	para	Licenciamento	Correto	do	Windows:	tel:	0800	604-9596

 ou através do e-mail: vendas@solonetwork.com.br
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