
Como as assinaturas de software derrubam  
barreiras para entrada e entrega de valor maior

Ficou mais fácil
O ACESSO A SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO



“Deve haver uma 
maneira melhor!”

Como gerente de engenharia em um 
fornecedor automotivo global, Ingrid tem a 
tarefa de justificar os custos para projetos que 
exigem compras de software. 

São 19:00 e ela ainda está trabalhando 
na preparação de sua apresentação 
para a gerência. Com este tipo de 
comprometimento financeiro, ela quer 
garantir que tem tudo sob controle.

Ela se recosta e contempla as complexidades 
associadas com compras de software. Se ao 
menos houvesse uma maneira melhor.

Onde tudo começa
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Ingrid suspira…  
 
“Existem tantas 
perguntas não 
respondidas.”

O que acontece 
a seguir
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A mente de Ingrid está cheia de perguntas 
não respondidas:

Com cortes nos orçamentos, como conseguirei 
aprovar este grande custo de capital?

Sem o escopo total do projeto definido, poderemos 
sincronizar os requisitos de software com as novas 
demandas?

Como posso garantir que as pessoas certas tenham 
acesso aos recursos que precisam para trabalhar?

Com as contínuas mudanças de pessoal, como 
gerencio o número e os tipos de licenças que preciso?

Como posso garantir que o software que  
compro hoje estará atualizado daqui a alguns 
anos?

E se eu estiver no meio de um projeto e precisar 
de assistência técnica?



Ingrid pensa “Não quero me preocupar com comprar e 
gerenciar e atualizar. Por que não posso simplesmente 
assinar um software como faço em casa?” E, então… ela faz 
uma descoberta.

Assim como Microsoft Office, Norton Antivirus e Adobe, 
a Rockwell Automation oferece agora um software por 
assinatura. Ela sente como se estivesse por fora, até 
descobrir que esta é uma oferta recente no mercado de 
automação industrial.

Assim como a Ingrid, se você precisa de software para 
um projeto futuro e valoriza opções, flexibilidade, 
expansibilidade, acesso acima de propriedade, 
previsibilidade no fluxo de caixa, personalização, facilidade 
de distribuição e uma estrela dourada… continue lendo.

Vamos olhar mais de perto
NÃO QUEBRE O BANCO

SE JA INTELIGENTE COM SEU INVESTIMENTO

MUDAR É  BOM

É UMA PARCERIA,  NÃO UMA TRANSAÇÃO
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Expansível Ativações 
simples

ROI mais rápido Rateio de 
custos

Aprovisionamento 
flexível

Enquanto procura opções em seu computador…
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Não quebre o banco
VOCÊ SABIA?
Ao mudar para um modelo de assinatura, uma grande empresa de 
produtos de consumo foi capaz de realocar dinheiro de despesas de 
capital (CapEX) que teriam gasto na propriedade de software para 
financiar um projeto de análise.

um ROI mais rápido gastando menos capital inicial e mais 
tempo em personalização, medição e otimizaçãoObtenha

software, necessidades comerciais e suporte 
com uma parceria realmente transparenteAvalie

acesso às mais recentes atualizações, recursos e 
aprimoramentos de software sem custo adicionalGanhe

o custo em pagamentos menores em parcelas para 
disponibilizar recursos para outros projetosReduza

MENOR CUSTO, 
ROI MAIS RÁPIDO

Acesse todos os recursos do software sem a grande 
despesa inicial de propriedade.



O ACESSO A SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO Ficou mais fácil

seu pacote de software de acordo com suas 
necessidades comerciaisPersonalize

seu software com um único cliqueAtive

acesso ao software de acordo com a função e as 
responsabilidades de trabalho

Atribua  
e Gerencie

Seja inteligente com  
seu investimento

EXPERIÊNCIA PERFEITA  
DO USUÁRIO

Uma empresa automotiva global consolidou 700 usuários  
para 110 licenças em sintonia com o uso real.

VOCÊ SABIA?



seu uso de licença de acordo com novos requisitosDimensione

licenças com facilidade e custo rateado
Adicione ou 

Remova

o investimento inicial mesmo com mudanças 
na (ou interrupção da) assinaturaPreserve
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Mudar é bom!

VISIBILIDADE e
CLAREZA

SEM MAIS 
COMPRAS 

EM EXCESSO

As alterações de escopo de projeto são uma realidade 
que todos temos que lidar. Ganhe uma estrela dourada 
economizando dinheiro no processo!

Um fabricante de Alimentos e Bebidas se expandiu por 14 fábricas,  
8 países e 3 moedas enquanto reduzia a sobreposição e o desperdício.

VOCÊ SABIA?
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as versões mais recentes de seu software a 
qualquer momentoAcesse

incluído em cada assinaturaSuporte

nas escolhas para obter suporte, de autoatendimento 
até contanto com um especialista no assunto via chat 
on-line ou telefone

Flexível.

É uma parceria, 
não uma transação

SEM MAIS 
COMPRAS EM 
EXCESSO

FACILIDADE DE  
IMPLANTAÇÃO

Tirar vantagem da entrega eletrônica de software elimina a necessidade 
de meios físicos e reduz os resíduos sólidos em aterros sanitários.

VOCÊ SABIA?
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Começar é tão fácil 
como contar até 3!

SOLICITAR É RÁPIDO!
1. Visite nosso Portal de Software ou

2. Entre em contato com seu 
distribuidor local

Visite o Portal de Software1
2
3

Adicione ao carrinho o software que  
você precisa

Faça o pagamento e comece a usar seu software

Usando assinaturas de 
software, um fabricante 

eliminou fluxos de trabalho de 
gerenciamento de software 
para 90 administradores de 

local globalmente.

O Portal de Software faz recomendações para simplificar suas 
compras de software e sugere produtos complementares.

VOCÊ SABIA?

https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
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Como as assinaturas de  
Software são entregues
A apresentação de Ingrid foi um grande sucesso e forneceu os 
resultados de negócios desejados para sua equipe de gerenciamento.

Tirar vantagem da entrega eletrônica de software elimina a 
necessidade de meios físicos e reduz os resíduos sólidos em 
aterros sanitários.

VOCÊ SABIA?

Isto vai liberar mais 
dinheiro de capital 

para outros  
projetos Menor custo, ROI mais 

rápido E previsibilidade 
de fluxo de caixa?!

Vamos ter mais 
flexibilidade para 

trazer recursos 
adicionais sem  

grandes  
investimentos

FIM



Distribuição e ativação de software muito RÁPIDAS!

Minha equipe tem acesso às versões mais recentes  
do software e ao suporte quando precisa

A vida é BOA!

Nunca mais terei que justificar um grande custo  
de capital em software!

Como as assinaturas 
de software 
salvaram o dia
Meses depois da gerência de Ingrid ter aprovado esta 
metodologia de aquisição de software, ela está refletindo 
sobre as mudanças que sua equipe realizou.

Para mais informações, visite nosso Portal de Software ou 
entre em contato com seu distribuidor local
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https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
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