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Flexera Software App Portal 
Capacita os usuários com provisionamento de software sob demanda em uma loja de 
aplicat ivos da empresa, dando, ao mesmo tempo, mais controle sobre os at ivos de 
software à equipe de TI

Benefícios para sua 
organização:
•  Disponibiliza para os 

funcionários uma loja 
online de aplicat ivos 
para serem acessados 
e baixados localmente, 
aplicat ivos virtualizados 
ou com base na nuvem 
a qualquer momento, em 
qualquer lugar

•  Permite que a 
equipe de TI adote a 
consumerização de 
TI, sem deixar de ter o 
controle e a conformidade 
de licenças

•  Reduz os custos de 
suporte eliminando a 
realização manual de 
solicitações pontuais e 
reduzindo o número de 
chamadas para o suporte 
técnico 

•  Simplifica o 
gerenciamento de 
solicitação com templates 
internos que permitem à 
TI facilmente adicionar 
software e outros bens 
ao catálogo da loja de 
aplicat ivos

•  Permite o gerenciamento 
de at ivos de software 
com visibilidade sobre 
as licenças de software 
implementadas, 
combinada com 
a capacidade de 
automaticamente 
recuperar e reciclar 
licenças de software

•  Adapta-se ao seu 
ambiente com suporte 
a vários idiomas e 
moedas e uma variedade 
de estruturas de 
aprovação e polít icas de 
implementação

O consumo de TI está provocando mudanças drást icas 
dentro da empresa. As pessoas se acostumaram a 
pedir músicas, livros, jogos e software online e a 
receber esses itens imediatamente pela Internet em 
seus computadores, iPads e smartphones. Agora elas 
estão exigindo o mesmo nível de conveniência no 
trabalho. Querem pedir aplicat ivos comerciais tão 
facilmente como se est ivessem baixando sua música 
preferida do iTunes® ou o mais recente best-seller para 
o Kindle®.

Na área de TI, a equipe é bombardeada com pedidos 
pontuais de aplicat ivos de desktop, especialmente 
quando funcionários trocam de cargo e assumem 
novas responsabilidades. Embora as ferramentas 
tradicionais de implementação de software se 
destaquem quando se trata de distribuir novos 
aplicat ivos ou atualizações em massa para milhares 
de computadores, elas não são part icularmente 
eficazes para solicitações pontuais. As est imativas do 
setor indicam que são necessárias 133 horas para 
uma equipe de TI t ípica atender 1.000 solicitações 
individuais de software usando essas ferramentas. É 
muito tempo gasto em tarefas rot ineiras e repet it ivas. 
O que é pior, muitas vezes os usuários esperam dias 
antes que o novo aplicat ivo seja instalado.  

Seria muito mais produtivo para os usuários 
comerciais e para a equipe de TI se as pessoas 
pudessem navegar em uma loja da empresa online, 
pôr aplicat ivos em um carrinho de compras, finalizar a 
compra e receber os aplicat ivos automaticamente em 
seus computadores dentro de minutos.

App Portal 
O Flexera Software App Portal transforma em 
realidade a loja online de aplicat ivos da empresa. 
Com esta solução líder de mercado as pessoas 
podem solicitar os aplicat ivos de que precisam em um 
catálogo fácil de entender, usando um navegador da 
Web. O App Portal realiza o processo de atendimento 
do início ao fim. Ele obtém as aprovações sempre 
que necessário, executa o licenciamento adequado, 

entrega o software para o computador do usuário, 
verifica a instalação, registra uma trilha de auditoria 
detalhada e mantém o usuário informado sobre o 
status da solicitação.  Com o App Portal, a equipe de 
TI pode capacitar os usuários para auto atendimento, 
mas sem deixar de ter o controle total do processo 
de solicitação, aprovação e realização.

O App Portal se integra perfeitamente com o System 
Center Configurat ion Manager (SCCM) da Microsoft®, 
aproveitando o recurso de implementação de software 
do SCCM 2007 e 2012 para fornecer o software 
aos usuários. Ele também explora a riqueza de dados 
mantidos pelo Configurat ion Manager para aprimorar 
a solicitação de software e o gerenciamento de at ivos 
de software. O suporte ao modelo de aplicat ivo do 
System Center 2012 Configurat ion Manager, que 
define as polít icas e regras de relacionamento para 
avaliar a ident idade do usuário, as dependências do 
aplicat ivo, o t ipo de disposit ivo e a conexão de rede, 
permite a entrega de cada pedido da forma mais 
adequada. 

Auto-atendimento do usuário
Experiência de compras orientada ao cliente – com 
o App Portal, a equipe de TI pode oferecer aos 
funcionários a simplicidade e a conveniência de uma 
loja online de aplicat ivos. Os usuários comerciais 
podem solicitar aplicat ivos para seu próprio uso. 
Os gerentes podem solicitar aplicat ivos para seus 
funcionários. E os técnicos do suporte podem 
solicitar aplicat ivos para os funcionários. Os usuários 
navegam no catálogo que lista todos os aplicat ivos 
disponíveis para eles, e solicitam aplicat ivos 
simplesmente adicionando-os ao carrinho de compras. 
Os aplicat ivos são organizados por categoria para 
simplificar a navegação. O catálogo inclui atributos 
como custo, tempo de entrega e as aprovações 
necessárias, se houver. Durante a finalização do 
pedido, os solicitantes podem especificar a instalação 
imediata de um aplicat ivo ou agendar a entrega para 
um momento posterior. Os usuários podem verificar o 
status de seus pedidos a qualquer momento.



Aprovação e entrega automáticas – Assim que o pedido 
é concluído, o App Portal inicia o processo de entrega. 
Se forem necessárias aprovações, o App Portal encaminha 
a solicitação para as pessoas certas. Se os aprovadores não 
responderem dentro de um período especificado, o portal 
manda um lembrete de que precisam agir. Assim que todas as 
aprovações são recebidas, o App Portal envia a solicitação 
para o Configurat ion Manager, que, por sua vez, instala o 
aplicat ivo e verifica o sucesso da instalação.

Locação de software – O App Portal também oferece suporte 
para locação de software, um modelo em que os usuários 
solicitam um aplicat ivo por um período especificado. Desse 
modo, os aplicat ivos são automaticamente recuperados 
quando a locação expira. A locação é uma excelente maneira 
de manter os custos de licença sob controle em ambientes 
baseados em projeto, em que as necessidades de aplicat ivos 
mudam conforme os funcionários mudam de projeto. Também 
simplifica o gerenciamento de licenças em ambientes nos 
quais prestadores de serviços são trazidos para executar 
funções específicas durante um período específico.

Gerenciamento de solicitação de software 
Gerenciamento simplificado de catálogo de aplicat ivo – Os 
templates simplificam a criação e o gerenciamento da loja 
online de aplicat ivos. Os administradores usam templates 
para facilmente adicionar fornecimento em grupo de software, 
hardware e segurança ao catálogo. O administrador pode 
especificar vários atributos para cada aplicat ivo, como as 
aprovações necessárias e se a implementação será imediata 
ou programada. 

Integração do System Center Configuration Manager (SCCM) – 
O App Portal aproveita os recursos de implementação do 
SCCM para fornecer aplicat ivos aos usuários com rapidez 
e eficiência. Também ut iliza os dados do Configurat ion 
Manager para ajudar a gerenciar os pedidos e at ivos de 
software com mais eficiência.

O App Portal também oferece suporte ao modelo de 
aplicat ivo do System Center 2012 Configurat ion Manager, 
que define as polít icas e as regras de relacionamento 
para avaliar a ident idade do usuário, as dependências do 
aplicat ivo, o t ipo de disposit ivo e a conexão de rede. Assim, 
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Figura 1: O Flexera Software App Portal apresenta aos usuários uma interface de navegador familiar que os permite solicitar e receber 
aplicat ivos de desktop em minutos.



é possível fornecer cada aplicat ivo da forma mais adequada. 
Esse suporte também aprimora a experiência do usuário, pois 
os usuários veem apenas um item do catálogo para download. 
Além disso, o App Portal instala automaticamente aplicat ivos 
dependentes ou relacionados através do Configurat ion 
Manager, simplificando ainda mais o processo de download. 
Finalmente, a integração com o SCCM reduz a administração 
e a sobrecarga da equipe de TI permit indo o preenchimento 
automático dos t ítulos, descrições, palavras-chave e categorias 
de aplicat ivos, o que anteriormente era uma tarefa manual 
demorada.

Integração com o Act ive Directory – A integração com o Act ive 
Directory disponibiliza informações de usuário adicionais – 
por exemplo, o grupo e a unidade organizacional. O App 
Portal usa essas informações para determinar quais aplicat ivos 
uma pessoa tem direito de acessar com base na sua função 
dentro da empresa. Assim, o App Portal pode adaptar o 
catálogo da loja de aplicat ivos para cada usuário, exibindo 
apenas os aplicat ivos que o mesmo est iver autorizado a 
acessar.

Implementação inteligente centrada no usuário – O App Portal 
oferece suporte para implementação centrada no usuário e 
reduz a administração de TI permit indo a implementação 
inteligente no disposit ivo adequado, com base no t ipo e na 

configuração. Sem esse recurso, os administradores precisam 
explicitamente combinar a implementação adequada ao 
t ipo de disposit ivo apropriado. Os usuários também podem 
associar e gerenciar seus disposit ivos dentro do App 
Portal, reduzindo ainda mais a sobrecarga administrat iva 
e capacitando os usuários de negócio. Se é feita uma nova 
imagem do computador de um usuário ou ele passa a usar um 
novo disposit ivo, o SCCM reinstala automaticamente a versão 
mais recente de qualquer aplicat ivo previamente fornecido 
através do App Portal. Isso elimina a necessidade do usuário 
ou de um técnico solicitar novamente o aplicat ivo.

Suporte para vários idiomas e moedas – O App Portal vem 
com suporte para sete idiomas e pode ser facilmente ampliado 
para outros. O administrador pode selecionar o idioma a 
ser usado na comunicação com cada usuário, bem como 
no aplicat ivo em si, com base na localização do usuário. O 
suporte para moedas com base nas taxas de câmbio ou em 
valores estát icos pode exibir custos de uma forma que seja 
familiar para o usuário final. 

Templates de perguntas – Os templates de perguntas permitem 
que os administradores incorporem mini-entrevistas ao processo 
de finalização do pedido para coletar informações pert inentes 
sobre a solicitação. Por exemplo, em um quest ionário os 
usuários podem ser solicitados a escrever o motivo comercial 
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Figura 2: Fluxo de trabalho de solicitação, aprovação, gerenciamento de licença e entrega de software

Aprovador do 
aplicat ivo

Aprovador de 
processo de negócio Recuperação de licença

Aprovação do 
gerente

Gerenciamento 
de licença

Implementação 
de software 

(SCCM)

Solicitação de 
software



Flexera Software App Portal

da solicitação. As respostas às perguntas podem ser indicadas 
como obrigatórias ou opcionais. Os templates de perguntas 
também podem ser encaminhados para os aprovadores para 
fornecer orçamento, compra ou outros atributos necessários. 

Ciclo automatizado de aprovação – Os administradores 
podem especificar o t ipo de aprovações necessárias para 
cada aplicat ivo com base em vários fatores, como custo 
do aplicat ivo e função do usuário, conforme determinado 
pelo grupo ou unidade organizacional cont idos no Act ive 
Directory. Entre os exemplos estão a aprovação por todos 
em uma lista, por apenas um dos aprovadores em uma 
lista ou por um aprovador em cada nível de uma lista. Os 
administradores podem designar representantes caso um 
aprovador principal não esteja disponível. Também podem 
delegar as responsabilidades para os administradores 
regionais, locais e departamentais, permit indo que eles 
solicitem aplicat ivos em nome de seus usuários.

Suporte à tomada de decisão do aprovador –  O App Portal 
fornece informações aos aprovadores para ajudá-los a tomar 
a decisão de aprovar ou rejeitar uma solicitação. Essas 
informações podem incluir o caso de negócios apresentado 
pelo usuário durante o processo de finalização do pedido, 
além da disponibilidade de licença e do custo do aplicat ivo. 
Os aprovadores também podem sugerir um software 
alternat ivo, se considerarem apropriado.

Comunicação – O App Portal fornece mais de 60 templates 
de e-mail para várias situações de not ificação que podem ser 
adaptados para se ajustarem aos padrões de comunicação 
da empresa. Esses templates podem ser traduzidos para 
os idiomas locais com campos variáveis que contenham os 
elementos de dados desejados. 

Relatórios e trilhas de auditoria – O App Portal mantém o 
histórico completo das solicitações, aprovações, instalações e 
compras de software, proporcionando uma trilha de auditoria 
para fins de processo de conformidade normativa e de licença 
de software. Ele também fornece dados úteis que orientam a 
empresa na avaliação do valor dos softwares adquiridos e 
ajuda os gerentes a compreender as principais métricas de 
desempenho em relação ao uso do software.

Gerenciamento de at ivos de software
Conformidade com licenças de software – O App Portal tem 
acesso a informações detalhadas de at ivos de software 
mantidas pelo System Center Configurat ion Manager. As 
informações incluem o custo do aplicat ivo, contagem total de 
licenças, o número de licenças em uso e dados de medição 
de software que indicam como o aplicat ivo está sendo usado 
em toda a empresa. O App Portal exibe as informações de 
formas significativas para ajudá-lo a fazer o melhor uso dos 
softwares atualmente em vigor e a adquirir licenças adicionais 
quando forem necessárias. O App Portal pode até not ificar os 
funcionários quando o fornecimento de licenças não ut ilizadas 
para um determinado aplicat ivo precisa ser reabastecido. 
Esta informação ajuda a garantir que a empresa obtenha o 
máximo valor de seu invest imento em aplicat ivos, sem deixar 
de manter a conformidade com requisitos de licenciamento. 

Recuperação de licenças – O App Portal pode recuperar 
as licenças de software e reciclá-las para evitar compras 
dispendiosas e excessivas de licenças. Por exemplo, os dados 
de medição de software podem ident ificar aplicat ivos que 
estejam instalados em um computador, mas que não estejam 
em uso. O recurso de recuperação de software do App Portal 
pode coletar essas licenças não ut ilizadas e atribuí-las às 
pessoas que precisam delas. Os administradores podem usar 
o App Portal para realizar uma campanha por e-mail que 
envia mensagens às pessoas que não usaram um aplicat ivo 
por um certo tempo. A mensagem dá às pessoas a opção de 
manter o aplicat ivo ou de devolvê-lo. Se optarem por mantê-
lo, devem escrever um motivo comercial válido. Se optarem 
por devolvê-lo, o App Portal pode ser usado para desinstalar o 
aplicat ivo e retornar a licença para o conjunto de licenças.

Perfil de computadores de dest ino – Os dados do System 
Center Configurat ion Manager fornecem ao App Portal 
informações valiosas sobre os computadores de dest ino, 
como a configuração de hardware e software, onde um 
computador está localizado e quem o usa. O App Portal usa 
esses dados de várias maneiras. Por exemplo, as informações 
de configuração indicam se um computador pode ou não 
executar um aplicat ivo específico. Se não puder, o usuário do 
computador não deveria ver esse aplicat ivo no catálogo da 
loja online de aplicat ivos.

Gerenciamento de relatórios – O departamento de TI pode 
gerar relatórios de pedidos, aprovações, instalações e 
compras de software, permit indo que os gerentes avaliem 
o sucesso e tomem decisões bem embasadas sobre o 
licenciamento de software e o uso em toda a empresa.

Capacitação de usuários/TI
As organizações de TI experientes estão alinhando seus 
serviços às expectat ivas e necessidades de seus clientes - as 
pessoas que dependem dos sistemas de computação para 
fazer seu trabalho. Encontrar uma maneira mais rápida e fácil 
de fornecer aplicat ivos de desktop é uma das formas pelas 
quais a TI está conseguindo esse alinhamento. A criação de 
uma loja online de aplicat ivos com o Flexera Software App 
Portal atende a necessidade de acesso rápido dos usuários. 
Ela atende às expectat ivas dos usuários por uma experiência 
familiar, semelhante a de um consumidor, no acesso a serviços 
de TI no local de trabalho. Os benefícios em termos de maior 
produtividade do usuário final e maior sat isfação dos clientes 
são convincentes.

Mas os benefícios não param por aí. O atendimento das 
solicitações isoladas de aplicat ivos pelo App Portal elimina 
centenas de horas de trabalho do pessoal de TI gastos na 
preparação de aplicat ivos para entrega. Esse tempo pode ser 
melhor aproveitado em iniciat ivas estratégicas. Além disso, 
o App Portal dá à TI visibilidade de at ivos de software e 
permite que os funcionários evitem o desperdício em licenças. 
Além disso, com o App Portal, a equipe de TI mantém o 
controle necessário para garantir o cumprimento de requisitos 
normativos, polít ica corporat iva e acordos de licenciamento.
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Sobre a Flexera Software
A Flexera Software é o fornecedor líder de soluções 
estratégicas para o gerenciamento do uso de aplicat ivos; 
soluções que garantem conformidade contínua, uso ot imizado 
e valor potencializado para produtores de aplicat ivos 
e seus clientes. A Flexera Software tem a confiança 
de mais de 80.000 clientes que dependem de nossas 
soluções abrangentes - desde instalação e licenciamento, 
gerenciamento de conformidade e qualificação até pront idão 
de aplicat ivo e ot imização de licença da empresa - para 
gerenciar estrategicamente o uso de aplicat ivos e obter 
resultados inovadores realizados somente através da 
abordagem em nível de sistema que fornecemos. Para obter 
mais informações, visite o website www.flexerasoftware.com
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