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Licenciamento Ac adêmico: Possibi l idades Técnic as  e  Condições

™ 

Licença Acadêmica em Rede para Laboratório de Geoprocessamento

Licenças acadêmicas do Global Mapper são licenças em rede concedidas a instituições acadêmicas, de forma a proporcionar amplo acesso ao 

aplicativo para uma vasta quantidade de estudantes, em grande número de equipamentos em todas as instalações. É constituído, 

basicamente, de um mínimo de 20 licenças em rede com duração de 1 ano, renovável.  Licenças adicionais podem ser acrescentadas  ao 

conjunto conforme as necessidades, com custo adicional proporcional.  Oferecemos igualmente um Currículo Acadêmico para todos os 

usuários que adquirem as licenças acadêmicas Se trata de uma série de apostilas práticas com instruções do tipo “passo a passo” sobre as 

funcionalidades esssenciais do software.  Estes documentos didáticos foram desenvolvidos por especialistas  em aplicações da Blue Marble 

Geographics, para facilitar o uso do Global Mapper na esfera acadêmica.  

Licenças em rede são uma tecnologia prática e �exível para administrar um conjunto de licença. As licenças em rede possibilitam um amplo 

acesso ao aplicativo pois este pode ser usado desde vários terminais da rede onde o aplicativo estiver instalado, a concorrência da quantidade 

de licenças autorizadas pelo servidor de licenças em uso simultâneo, por usuários distintos. Um ponto chave é que não há restrição quanto a 

localização dos usuários �nais. A rede pode ser compartilhada não somente internamente mais igualmente entre vários escritórios em locais 

distintos. Existe igualmente a possibilidade de “emprestar’ uma licença que pode ser usada fora da rede por um período pré-determinado.  

Quando o prazo do empréstimo da licença vence, ela volta automaticamente para o servidor de licenças. Dependendo do uso feito do 

aplicativo, a licença em rede poupa tempo e dinheiro. O Global Mapper é recomendado para o processamento de dados de VANTs.

Você trabalha com dados LiDAR em ambiente acadêmico? Então tome um tempo para avaliar as funiconalidades do Módulo LiDAR antes de 

eventualmente adquirí-lo. O Módulo LiDAR opera conjuntamente com o Global Mapper e pode ser adquirido como licença acadêmica 

também. Este novo módulo traz funcionalidades avançadas de processamento de dados LiDAR, por uma fração do custo de aplicativos 

similares. Pelo valor de investimento equivalente a outra licença do Global Mapper, você pode ter acesso a inúmeras funcionalidade avançadas 

de processamento de dados LiDAR tal como derivação de grade de altimetria, classi�cação automática de feições, visualização de per�s, 

edição e análise de nuvem de pontos de dados, podendo igualmete ser nuvem de pontos gerados por sensor a bordo de VANTs.

 

Licença Acadêmica Stand Alone

Caso o interesse seja para uma licença acadêmica stand alone, ou seja, uma licença para uso num único computador, se aplica um desconto 

acadêmico de 25 % sobre o preço de tabela da licença comercial, caso o cliente seja considerado acadêmico após analise da documentação.

Procedimento de solicitação

Se você tem interesse em se bene�ciar com o licenciamento acadêmico do GLobal Mapper, envie um resumo de como o Global Mapper será 

usado, com detalhes do plano geral de ensino de geoprocessamento de sua instituição acadêmica, e as aplicações que serão desenvolvidas. 

Este documento será analisado pela Blue Marble Geographics. ONGs, instituições de pesquisas e sem fins lucrativos não podem postular 

ao licenciamento acadêmico. A decisão de conceder o licenciamento acadêmico é exclusiva da Blue Marble Geographics. Em qualidade de 

Distribuidor, não podemos agir, a não ser para apresentar a solicitação do cliente, e transmitir em resposta a decisão resultante. O valores  em 

R$ das licenças acadêmicas são dependentes da cotação do USD (Dólar Norte Americano), e somente informadas mediante consulta do cliente 

interessado. Para maiores esclarecimentos e informações técnicas sobre o Global Mapper, acesse nosso site em  www.globamapper.com.br 

ou faça contato com nosso departamento comercial pelos canais indicados abaixo.

Conecte-se:

Saiba mais agora visitando:
www.globalmapper.com.br


