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Com um Adobe Enterprise Term License Agreement (ETLA), grandes organizações podem 
comprar e implantar softwares da Adobe de maneira eficiente, direcionada e econômica. Sem 
surpresas, e com 3 anos de maximização de produtividade e orçamento.

Orçamento previsível por 3 anos.
Depois de definir as necessidades da assinatura de software, a organização faz três 
pagamentos anuais previstos em uma data de aniversário estabelecida. Personalize ainda 
mais seu ETLA:  
compre um número definido de licenças para um único escritório ou para atender a uma 
necessidade de negócios específica, ou crie um contrato para implantar licenças em toda a 
sua empresa durante a vigência.*

As ferramentas certas nas mãos certas.
Um ETLA pode incluir uma ampla variedade de aplicativos, ferramentas e serviços da Adobe:  
Adobe Creative Cloud para empresas, que inclui os melhores aplicativos de criação do 
mundo; Adobe Document Cloud para empresas; Adobe Captivate; Adobe Presenter e 
muito mais.

Tenha sempre a versão mais recente do software de que precisa.
Com o ETLA, você adota produtos da Adobe como padrão por um período de 3 anos,  
o que significa que seus funcionários estarão sempre atualizados. Eles obtêm as versões  
e atualizações mais recentes dos softwares da Adobe cobertos pelo seu contrato. Os 
administradores de TI podem gerenciar facilmente a conformidade das licenças e baixar 
softwares disponíveis de um local central com rapidez e facilidade.

Fácil de implantar e de gerenciar.
Com o ETLA, é fácil implantar aplicativos e serviços (por usuário, por grupo ou por toda  
a empresa) usando ferramentas centralizadas de implantação. A implantação por usuário 
nomeado por meio do Admin Console permite criar pacotes personalizados de 
implantação e aplicar as atualizações mais recentes quando sua organização estiver pronta.

Receba suporte para a empresa.
Tenha acesso ao suporte personalizado 24 horas com especialistas que podem ajudar  
com o planejamento de implantação, o gerenciamento de licenças e muito mais. Os 
clientes da Creative Cloud também têm acesso a sessões individuais de 30 minutos com 
serviços de especialista.

Adobe Enterprise Term License Agreement para 
organizações comerciais e governamentais
Contrato personalizado de 3 anos ideal para atender às necessidades 
específicas de grandes organizações.

* Sujeito a limites de crescimento e outros termos e condições.
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Solicite uma consulta: 
http://www.adobe.com/br/
products/request-consultation/
creative-cloud.html

"Com a Adobe Creative 
Cloud para empresas, 

podemos incluir 
funcionários em projetos 
conforme a necessidade, 
de maneira rápida e fácil. 

Assim, podemos nos 
concentrar em oferecer 
ótimos resultados aos 

clientes, em vez de  
nos preocuparmos  

com os custos."
Kartic Srinivasan,  

vice-presidente sênior,  
2adpro
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