
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA  Versão  Nove - Licenciamento 
CaseWare oferece uma variedade de modelos de licenciamento a partir da Versão  Nove do IDEA, desenhados para auxiliar 

seus negócios alcançarem  às necessidades de análise de dados com o máximo custo efetivo de forma mais eficiente possível.  

Nossa tecnologia de licenciamento eletrônico é projetada para facilitar com o máximo o uso e flexibilidade. Para mais 

informações ou assistência a escolha do modelo mais adequado a sua necessidade de negócio, por favor, contate o distribuidor 

autorizado do IDEA no Brasil, a Audtrack Consultoria de Software, com sede na cidade de São Paulo SP. 

 
 

Licenças de Usuário único são compreendidas para uso em um único computador somente.  
Para usuários adicionais, é necessário  adquirir licenças adicionais de Usuário Único ou outro 
tipo de proteção (veja abaixo). 

O modelo de licenciamento Usuário Único, não é compatível com o  IDEA Server, Citrix e 
ambiente de Terminal Services , e ambientes virtualizados. 

 

 
 

         Compre somente as 
licenças  do IDEA  
de que necessitar. 

 

         Usuários não estão  
atrelados  a  uma 
rede local. 

BENEFÍCIOS 

• Compre somente as licenças que necessitar. Ideal para uso individual e pequenos n e g ó c i o s . 

• Usuários não estão atrelados a uma rede e podem trabalhar remotamente  (offsite). 

• Atualizações e upgrades disponíveis no  website de Suporte da CaseWare IDEA  com  
contrato de suporte válido. 

 

 
 

Licenças corporativas são feitas para atender múltiplos usuários de um servidor Rede . Este 
modelo de licenciamento é ideal para usuários que utilizam o IDEA for a de seu local de 
trabalho. Com esse modelo os usuários podem retirar (“check out”)  licenças do IDEA de um 
Servidor e trabalhar fora dele. Após 179 dias, usuários precisam  registrar  (“check in”)  a 
licença no servidor, antes de se retirarem outra vez. Usuários podem se registrar a qualquer 
tempo no período dos 179 dias para zerar a contagem do contador. 

O IDEA  pode ser instalado em quantos os computadores do domínio do Servidor, se for 
necessário, mas só poderá ser executado por usuários que se conectaram ao computador e 
possuem suas contas de usuário adicionadas ao   Grupo de Usuário do AD (Diretório Ativo do 
Windows (Usuários Nomeados). 

 

 

 
   Modelo “usuários 

nomeados”. 
 

Usuários não atrelados  a 
Rede e podem retirar-se   

(“check out”) para  fora ou   
registrar-se (“check in”) na 

corporação, com suas 
licenças do IDEA  . 

BENEFÍCIOS 

• Modelo de licenciamento de “usuário nomeados” . Ideal para empresas com muitos usuários. 

• Employees can use IDEA onsite connected to the network or offsite by checking out a   license. 

• One central electronic license controls IDEA licenses across a network of w o r k s t a t i o n s . 

• Precisa ser instalado num Servidor que seja Controlador de Domínio . 

• Compatível com ambientes virtualizados ( A licença do IDEA é  exigida para cada VM). 

• Atualizações e upgrades disponíveis no  website de Suporte da CaseWare IDEA  com  
contrato de suporte válido. 

• O mesmo usuário pode executar IDEA em qualquer computador que tenha IDEA instalado 
(mas não pode executar  IDEA e mais de um computador, simultaneamente). 

 

 



Representante no Brasil 

 

 
falecomaaudtrack@audtrack.com.br 

CaseWare IDEA Inc. é um software desenvolvido e comercializado 
através de sua Matriz em Toronto, Canada, com P&D lab em Ottawa, 
Canada, centros regionais de vendas nos EUA,  América Latina, Holanda e China, 
através de  40 parceiros de distribuição alcançando 90países. CaseWare IDEA é 
o fornecedor líder de software para auditoria, análise de dados auditoria , 
continua, e  monitoramento contínuo.. 

IDEA é marca registrada da CaseWare International   Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Flutuantes, modelo de 

licenciamento de número fixo 
baseado no numero de 
usuários que acessam o 

produto simultaneamente. 
 

As licenças podem ser 
compartilhadas por usuários 

que estão  conectados a 
REDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licenças concorrentes são feitas para atender múltiplos usuários em uma Rede . Este 
modelo de licenciamento pode ser uma forma de custo efetivo para atender usuários que 
usam IDEA ocasionalmente e se “desconectam” quando terminam. A principal diferença 
entre o  modelo Concorrente   e o modelo Corporativo, é que os usuários só podem utilizar o 
IDEA quando estão conectados a uma Rede. 

O IDEA pode ser instalado em um ou mais computadores da rede conforme for necessário, mas 
só terão acesso até alcançar o número máximo de licenças adquiridas. 

O modelo de licenciamento Concorrentes, não é compatível com o  IDEA Server. 
 

BENEFÍCIOS 

• Flutuantes, modelo de licenciamento de número fixo. Ideal para empresas com  muitos 
empregados que usam o IDEA ocasionalmente. 

• Licenças podem ser compartilhadas  por todos os usuários que estão conectados à rede. 

• Pode reduzir custos de licenciamento pelo deferimento de compras de novas licenças. 

• Uma central eletrônica,  controla licenças do IDEA  através da rede das estações de trabalho. 

• Pode ser instalada em um computador executando um servidor de sistema operacional. 

• Compatível com Citrix e ambientes Terminal Services. 

• Atualizações e upgrades disponíveis no  website de Suporte da CaseWare IDEA  com  
contrato de suporte válido . 

 

 


