™
B e n e fí c i o s d as L i cen ça s em rede o u fl ut uantes
O licenciamento em rede é um modelo de licenciamento poderoso para organizações que usam uma ampla variedade de
aplicativos em plataformas desktop. Para viabilizar a melhor relação custo benefício na alocação de seus recursos, a Blue
Marble Geographics desenvolveu o licenciamento em rede, ou flutuante, para o Global Mapper, que detalhamos aqui.
As empresas se beneficiam com o licenciamento em rede pois, desta forma, elas conseguem otimizar o uso do aplicativo por
mais pessoas com menos licenças, visto que quem não está usando a ferramenta a libera para uso por terceiros. A gestão
mais eficiente num sistema em rede permite então reduzir a necessidade de quantidade de licenças, e consequentemente, o
valor do investimento inicial. Não é mais necessário se equipar de uma licença por operador que deverá trabalhar com o
aplicativo. O administrador da rede pode estabelecer períodos máximos de liberação de licenças sob medida. Por defeito, os
usuário do Global Mapper podem liberar licenças no sistema em rede por até 3 meses.
Usando a tecnlogia de licenciamento FlexNET, os usuários finais e os administratores de TI podem por exemplo remover
licenças da rede e transportálas para estações remotas, laptops, estações de trabalho portáteis, (computadores de trabalho
no campo, redes móveis, computador a bordo de um veículo, etc.) Isto é uma vantagem crucial para usuários que vão para
campo e requerem licenças no seu computador fora do ambiente habitual de trabalho no escritório.
As licenças liberadas não precisam de conectividade com a rede, depois de autorizadas pelo sistema, e podem ser devolvidas
por uma máquina para o servidor de licenças antes da data de expiração, liberando assim uma licença para outro
computador. Esta capacidade suporta usuários militares e outros que requerem protolocos de alta segurança que não
conseguem ter conexão de rede no seu ambiente operacional. Estas licenças podem ser liberadas, baixadas em ambiente
inseguros, carregados no computador a escolha e depois operadas em ambientes seguros (por exemplo instalações
controladas do tipo SCIF).
As opções de licenciamento em rede podem ser rapidamente configuradas par atender eficientemente usuários no mundo
inteiro. Não é necessário ter um equipamento especial para abrigar um servidor de licenças em rede: basicamente qualquer
computador pode servir para hospedar um servidor de licença em rede, inclusive alguns clientes escolhem servidores virtuais
para instalar seus servidores de licença em rede.
O licenciamento em rede do Global Mapper permite que licenças sejam movidas de uma máquina para outra sem
necessidade de fornecimento de verificação da remoção pela fabricante Blue Marble Geographics. O licenciamento em rede
do Global Mapper é a solução perfeita para quem precisa usar o aplicativo tanto no ambiente do escritório como
externamente no trabalho de campo.
Qualquer pessoa não especialista em TI com um mínimo de conhecimento pode facilmente instalar um servidor de licença,
na medida em que conseguir administrar acessos e proteções do sistema informático. Grande quantidade de nossos atuais
clientes de servidores de licença não contam com administradores de TI, mais nossa equipe de suporte técnico pode
ajudálos nos procedimentos. Sendo assim, o resultado é uma significativa economia de recursos com gestão de softwares.
Para maiores esclarecimentos e informações técnicas sobre a instalação de licenças em rede do Global Mapper, acesse
http://www.bluemarblegeo.com/knowledgebase/whitepapers/netglobalmapper.php e www.globamapper.com.br.
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