
 Corel Academic Site 
Licence 

Corel Academic 
Transactional Licence 
(por ponto) 

Descrição Uma licença por ponto de um 
ou três anos, acessível e fácil 
de administrar para toda a 
instituição de ensino que dá 
acesso a uma ampla 
variedade de produtos da 
Corel, incluindo proteção de 
upgrade. 

Licenciamento flexível por 
ponto com preço baseado em 
volume para um ou mais 
produtos, com proteção de 
upgrade opcional. 

Por que 
escolher? 

Implantação eficaz e 
econômica de uma ampla 
variedade de produtos 
Standard ou Premium em 
toda a instituição de ensino. 
Instale quantas cópias quiser, 
sem necessidade de relatório 
ou administração. A proteção 
de upgrade está incluída para 
que você sempre execute a 
última versão. 

Escolha entre uma ampla 
variedade de produtos 
utilitários, gráficos, de mídia 
digital e de desenho técnico e 
adquira apenas o número de 
pontos de que precisar para 
os produtos necessários. O 
mínimo é apenas um ponto. 

Produtos  Licença Standard:  
 
CorelDRAW® 
Corel® Painter® 
Corel® VideoStudio® 
Corel® PaintShop® Pro 
Corel® PDF Fusion™ 
 
Licença Premium:* 
 
Todos os produtos Standard 
mais 
CorelDRAW® Technical Suite 
CorelCAD™ 

Disponível para:  

CorelDRAW® 
Corel® Painter® 
Corel® VideoStudio® Pro  
Corel® PaintShop® Pro 
Corel® WinDVD 
CorelDRAW® Technical Suite 
CorelCAD™ 
Corel® WordPerfect® Office 
Corel® PDF Fusion™ 

Plataforma  • Todos os produtos para PC, 
a menos que indicado de 
outra forma 

• Corel® Painter® PC e Mac 

• CorelCAD™ PC e Mac 

• Todos os produtos para PC, 
a menos que indicado de 
outra forma 

• Corel® Painter® PC e Mac 

• CorelCAD™ PC e Mac 

Tipo de 
licença  

Assinatura, um ou três anos, 
com cobrança antecipada 
opcional de um ou de três 
anos 

Perpétua 

Qualificação  Escolas de ensino 
fundamental e de ensino 
médio  

Todas as instituições 
acadêmicas 

Níveis de Preço fixo – Corel Academic Os níveis de preços 



preços  Site Licence de um ou três 
anos – Nível 2 

Standard ou Premium 

dependem do número de 
pontos de cada produto 
adquirido: 
 
Nível A: 1 a 60 pontos 
Nível B: 61 a 300 pontos 
Nível C: mais de 300 pontos 

Proteção de 
upgrade 
(também 
conhecida como 
Manutenção)  

A proteção de upgrade está 
incluída e oferece acesso 
gratuito à versão mais 
recente do software durante 
a vigência do contrato. 

Opcional. As licenças anuais 
de proteção de upgrade 
podem ser adquiridas 
simultaneamente com as 
licenças transacionais. 

Suporte  • Acesso 24 horas à Base de 
conhecimentos on-line da 
Corel. 

• Acesso gratuito às 
comunidades de usuários. 

• Planos de suporte 
opcionais, incluindo: 
planos anuais de suporte e 
treinamento específicos do 
portfólio, suporte 
prioritário único, suporte 
prioritário para empresas, 
seminários introdutórios 
na Web e treinamento 
individualizado adaptado 

 

• Acesso 24 horas à Base de 
conhecimentos on-line da 
Corel. 

• Acesso gratuito às 
comunidades de usuários. 

• Planos de suporte 
opcionais, incluindo: 
planos anuais de suporte e 
treinamento específicos do 
portfólio, suporte 
prioritário único, suporte 
prioritário para empresas, 
seminários introdutórios 
na Web e treinamento 
individualizado adaptado 

 

Treinamento  • Recursos on-line 

• Treinamento em produtos 
opcional no local mediante 
solicitação 

 

• Recursos on-line 

• Treinamento em produtos 
opcional no local mediante 
solicitação 

 

Uso da equipe 
de auxiliares  

Uso doméstico para a equipe 
de auxiliares 

Uso doméstico para a equipe 
de auxiliares 

Mídia  Fornecido media pack 
gratuito 

Media pack separado para 
cada produto necessário 

Contrato  Corel Academic Site Licence Standard Corel Transactional 
Agreement 

Prazo  Um ano ou três anos 
(renovável) 

Ilimitado. Proteção de 
upgrade opcional por um ano 
(renovável) 

O que 
acontece no 
fim do prazo  

É necessário renovar, parar 
de usar o software ou pagar 
para converter ("Buy-out") as 
licenças em licenças 
perpétuas (somente 
contratos de licença por 
ponto de 3 anos) 

Continue usando o software. 
A proteção de upgrade 
opcional pode ser renovada 
anualmente. Se a proteção 
de upgrade expirar, você não 
terá mais direito a upgrades 
gratuitos de software. 

Buy-out  Para converter uma licença 
de assinatura em uma licença 
perpétua, você terá que 

Não aplicável 



adquirir licenças Buy-out. As 
licenças Buy-out estão 
disponíveis apenas para 
contratos de assinatura de 
três anos e deve-se notar 
que o custo das licenças Buy-
out são 1,75 vezes a taxa da 
assinatura de três anos para 
todos os produtos incluídos. 

*	  Licenças	  Premium	  disponíveis	  para	  escolas	  de	  ensino	  médio	  	  


