LICENCIAMENTO DO ASTRUMX
Esta proposta de Licenciamento utiliza como referência e regra contratual o “Contrato de
Licenciamento de Software e Prestação de Serviços Correlatos”.

Modalidade 1 – AstrumX in loco
A modalidade de licenciamento “in loco” utiliza as dependências e a infraestrutura da Licenciada.
Os bens e serviços que compõem a Modalidade 1 como um todo e suas quantidades estão
relacionados no quadro abaixo:

Item Descrição

Unidade Quantidade

1

Licenciamento da solução AstrumX.

unid.

01

2

Serviços de instalação, configuração e
implantação da solução ofertada.

unid.

01

3

Serviço de suporte técnico telefônico e on-site
para a solução ofertada, incluindo todos os
seus componentes.

mês

20

4

Customização da Solução.

unid.

01

Obs: O licenciamento “in loco” não possui limites de usuário, mais está restrito a ambientes cujo a
solução será instalada, caso haja o interesse no licenciamento para ambientes de produção,
homologação, desenvolvimento e treinamento, deve-se multiplicar o Item 1 de acordo com a
quantidade de ambientes desejado.
Item

Descrição

Unidade Quant.

Preço
Unitário

Preço
Total

1

Licenciamento da solução AstrumX

unid.

01

À definir

À definir

2

Serviços de instalação, configuração e
implantação da solução ofertada.

unid.

01

À definir

À definir

3

Serviço de suporte técnico telefônico e
on-site para a solução ofertada,
incluindo todos os seus componentes.

mês

36

À definir

À definir

4

Customização da Solução

unid.

40

À definir

À definir
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Licenciamento da Solução:
2º ano e demais (Taxa de manutenção) – R$ À definir
O valor referente ao segundo ano e demais é referente a 20% do valor da licença por ambiente
contratado, tratam-se da manutenção do licenciamento e de possíveis atualizações de correção de
componentes e/ou releases da solução.
Suporte oferecido pela ISSX: Suporte Enterprise

Modalidade 2 – SaaS AstrumX – Software como serviço ISSX
O AstrumX Cloud é a solução inovadora que a ISSX desenhou especialmente para aqueles que não
dispõem (ou não desejam dispor) de uma estrutura de servidores para utilizar sistemas e aplicações.
Outro grande diferencial do ISSX Cloud está no fato de que ele pode ser acessado a partir de qualquer
computador (ou até mesmo tablet) ligado à internet. Basta entrar com o seu usuário e senha do
sistema para ter acesso instantâneo ao AstrumX.
Graças a sua estrutura web, o AstrumX é acessado a partir de qualquer computador, dentro ou fora da
mesma rede do servidor. Isso significa que é possível acessá-lo, a partir de computadores de outras
filiais, de outros escritórios ou até mesmo a partir de um notebook, em um hotel, numa viagem.
No modelo SaaS a ISSX se responsabiliza por toda a estrutura necessária para a disponibilização do
sistema (servidores, conectividade, cuidados com segurança da informação) e o cliente utiliza o
software via internet, pagando um valor recorrente pelo uso.
Não é necessariamente a tecnologia utilizada que determina o modelo. O software utilizado é 100%
web (utilizado via browser). A característica principal é a não aquisição das licenças (mas sim o
pagamento pelo uso como um "serviço") e a responsabilidade da ISSX pela disponibilização do sistema
em produção.
Benefícios:
Comparando com o modelo tradicional de distribuição de produtos de software (no qual o cliente
adquire a licença de uso e se responsabiliza pela instalação e manutenção em produção) podemos
destacar as seguintes vantagens do modelo SaaS para os clientes:
- Não exige que o cliente crie uma estrutura e capacite os profissionais para manter o sistema
funcionando, permitindo que ela se foque no seu negócio;
- Permite uma abordagem gradual de implantação, podendo começar com poucas licenças e expandir
conforme tiver um retorno positivo do seu investimento, reduzindo os riscos e o tempo para o retorno
do investimento;
- Permite aumentar ou reduzir as licenças ao longo do tempo, de acordo com as necessidades do
negócio;
- A implantação pode ser feita com pouca dependência das equipes de TI da empresa, não disputando
prioridade com outros sistemas e podendo reduzir os tempos de implantação;
- Infraestrutura e Arquitetura preparada para a Computação em Nuvem;
- A Arquitetura VeriScale – Elasticidade e Eficiência para Nuvens Privadas;
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- Otimização de Ambientes para Computação em Nuvem;
- Segurança e Confiança dos dados do Cliente com uma Segurança Transparente;
- Monitoramento contínuo dos serviços; e
- Backup a cada 12 horas.
- Suporte Enterprise

Oferecemos cinco planos de assinatura para o AstrumX Cloud
Tabela de planos e preços

Quantidade de usuários
Capacidade de
armazenamento
Adicional por usuário
Taxa de instalação
Mensalidade

Básico 1
20

Básico 2
50

Profissional 1
100

Profissional 2
200

Profissional 3
400

20 Gbytes

50 Gbytes

100 Gbytes

200 Gbytes

500 Gbytes

R$ R$ À definir

R$ R$ À definir

R$ R$ À definir

R$ R$ À definir

R$ R$ À definir

Obs.: Planos com duração superiores a 12 meses terão a taxa de instalação abonada.

* Itens não contemplados na modalidade 2 - SaaS AstrumX:
- Serviços adicionais (Customizações do Produto ISSX) – R$ À definir (HH)
A Solução AstrumX só é licenciada pela ISSX - Information Solutions and Services Ltda. Cláusulas e
Artigos contratuais poderão ser consultados no Contrato de Licenciamento de Software e Prestação de
Serviços Correlatos, podendo ser acessado no link http://issx.com.br/files/Contrato_Software_ISSX.pdf.
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