
*Em caso de implantação por meio de servidor local, o valor do servidor não está incluso neste cálculo.

Este preço não inclui nenhum hardware, monitores, cabos e acessórios de montagem. Os mesmos devem ser adquiridos a parte.

Itens inclusos na Licença Userful Enterprise:

• Gestão e controle de vários monitores ou videowalls remotamente por meio da rede
(internet ou intranet), utilizando apenas 1 servidor (opcionalmente, adicione um segundo
servidor de failover).

• Uso ilimitado de zonas, multi-window e picture-in-picture (clique aqui para o vídeo)
• Preset Switcher (clique para o vídeo). Crie vários layouts de configuração e salve-os, para

sua posterior utilização com um único clique no mouse.
• Interactive viewer (clique para ver o vídeo). Por meio de um navegador padrão, o operador

controla o mouse e o teclado de qualquer videowall, tela, ou zona dentro de um videowall.
• Streaming do deskot do operador para toda rede de telas
• Aplicativo uClient disponível para telas inteligentes compatíveis (outras telas requerem um

adaptador Zero Client).
• Sobreposição de comando e controle para controle interativo de arrastar e soltar em

tempo real.
• Controle de acesso de acordo com perfil do usuário.
• Dashboard centrazilizado, mas distinto para cada um hardwares gerenciados.
• Acesso à API
• Suporte Ouro
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Obrigado pelo seu interesse em nossa 
solução Userful Enterprise! 

Abaixo seguem maiores informações, bem como o preço 
de nossa licença Enterprise, a mais avançada licença 
desenvolvida pela Userful.

A Licença Userful Enterprise foi projetada para atender às exigentes 
necessidades de salas de controle, centros de operações, centros de segurança, 
bem como salas de reunião e treinamento.

          Preço aproximado por Licença Userful 
Enterprise: $2,599USD
Preço por tela por três anos de contrato, incluindo 
software, suporte gold, manutenção e serviços na 
nuvem. Qualquer hardware necessário para 
implantação local é um extra (Nos consulte para 
averiguar a necessidade de um hardware extra, caso 
seja necessário lhe indicaremos tudo que precisa).

Exemplo de como calcular o preço do software para 
o  seu projeto: Lembrando, nossa licença é cobrada 
por tela. Por exemplo, para um videowall de 06 telas, 
o  calculo é o seguinte 06x$2,599 = $15.594 por 03 
anos de contrato. 

Revise os Preços com Especialista Userful
Agende uma reunião agora mesmo, para ver nossa solução funcionando em tempo real, e aproveite para tirar 
todas suas dúvidas sobre o funcionamento e preços.

Revise os Preços

https://userful.com/schedule-demo
https://userful.com/schedule-demo
https://userful.com/on-premise-video-series/5
https://userful.com/on-premise-video-series/6
https://userful.com/on-premise-video-series/7


Diferenciais Userful

• Solução de de nível empresarial com os mais avançados recursos do
mercado, por um preço único, sem custos adicionais.

• Uma única plataforma facilmente escalonável.
• Dashboard de gerenciamento totalmente intuitivo.
• Acesso via navegador padrão, sem a necessidade de aplicativos.

• Solução baseada em software e não em hardware - todos os novos
recursos são entregues e disponibilizados de forma rápida e uniforme.

• Segurança líder do setor - arquitetura bloqueada, opção para operar
offline

• Suporte líder do setor - Aqui você não fala com máquinas, uma pessoa
atende o telefone quando você liga e prontamente resolve seu problema!

   AGENDE UMA REUNIÃO
   Nossa solução ficou fora do seu orçamento? Clique aqui e fale diretamente com nosso especialista, com certeza 
   ele irá adequar nossa proposta a suas necessidades. Na Userful  nosso maior objetivo é lhe ajudar a tirar seu 
   projeto  do papel.

Revise os Preços
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Userful Competidores

Licenças Um única licença, cobrada por tela, 
já inclui todos os features.

São exigidas licenças por tela, por servidores, 
por usuários e por fontes de conteúdo.

Servidores Utilização de apenas um servidor (opção de 
uso de um segundo servidor para failover)

Um servidor, mais um PC para controle 
de cada tela.

Exibição Uso de Monitores Profissionais ou Monitores 
convencionais com a utilização de um adaptador Zero 
Client.

Um computador dedicado por tela, juntamente 
com a licença cobrada por tela.

Fontes Sem limite de fontes. Cobrança feita pelo número de fontes. 

Custos $ $$$

Comparativo

All prices subject to change.

https://userful.com/schedule-demo



