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Obrigado pelo seu interesse em nossa 
solução Userful Professional+!

Abaixo seguem maiores informações, bem como o preço de nossa 
licença intermediária.

A Licença Userful Professional+ oferece um avançado sistema de 
gerenciamento, com capacidade de suportar mais 100 telas por meio de um 
único servidor. Qualquer layout de videowall, do padrão ao artístico, incluindo 
proporções incomuns e suporte para resolução de vídeo de até 8k, a solução é 
ideal para sinalização digital, exibição pública e comunicação corporativa.

Pode-se ser implantado em um servidor local, ou em um servidor hospedado na 
nuvem, sem a necessidade de nenhum hardware.

Preço aproximado por Licença Userful 
Professional+: $1.259USD Preço por tela por 
três anos de contrato, incluindo software, 
suporte, 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 10 
telas, o calculo é o seguinte 10x$1.259 = 
$12.590 por 03 anos de contrato. *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.

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

A Licença Userful Professional+ inclui software, suporte remoto, manutenção e 
serviços em nuvem. Eventuais hardwares necessários para sua implantação, não 
estão inclusos nos valores a seguir. Deixamos claro que não fazemos a venda 
desses hardwares, passamos todas as especificações técnicas necessárias para que 
você possa adquiri-los onde lhe for mais conveniente, afinal são hardwares de 
prateleira, encontrados em todo mercado, mas mesmo assim, caso não possua 
nenhuma referência, indicamos algumas revendas locais que possam lhe atender. 
Nosso trabalho é lhe oferecer a melhor solução em software, não lhe revender um 
hardware que você pode encontrar no mercado com um preço bem mais 
competitivo do que nós poderíamos ofertar.

Itens inclusos na Licença Userful Professional+:

• Suporte para videowalls de qualquer tamanho e qualquer proporção.
• Suporte para videowalls artísticos, com qualquer ângulo de rotação (clique aqui para o 

vídeo).
• Aplicativo uClient para telas inteligentes compatíveis: LG e SAMSUNG (telas de outros 

fabricantes requerem um adaptador Zero Client). O aplicativo Userful uClient é baixado 
diretamente em um monitor inteligente, eliminando a necessidade de um hardware extra.

• Acesso a todos os features de gerenciamento e programação de conteúdo por Cloud. 
recursos através da nuvem.

• Source Switcher (clique aqui para o vídeo)
• Mirror Group Configuration (clique aqui para o vídeo)
• Uso de até 6 zonas (clique aqui para vídeo) Nota: Ferramentas que ajudarão a maximizar o a 

eficácia das zonas está disponível no Módulo de gerenciamento do Userful.
• Controle de acesso por perfil de usuários.
• Acesso à API.
• Suporte padrão.

https://userful.com/schedule-demo


Diferenciais Userful
• Poderosa solução, que não requer a utilização de hardwares proprietários, 

com certeza a melhor relação custo-benefício do mercado.
• Plataforma Escalável.
• Dashboard de gerenciamento simples e intuitivo.
• Acesso por meio de navegador padrão, sem necessidade de aplicativos.
• Solução baseada em software - todos os novos recursos são entregues a 

todos os clientes de forma rápida e uniforme.
• Avançado Padrão de Segurança  - arquitetura bloqueada, opção para 

operar offline.
• Suporte Remoto em Português, Espanhol e Inglês.
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Userful Processador de Videowall Tradicional Processador de Videowall AV-over-IP Tradicional

Hardware Opcional $ $

Hardware Padrão vs. Hardware Proprietário Padrão de Mercado Hardware Proprietário Hardware Proprietário

Gerenciamento por Cloud Incluso $ $

Sem limite de Telas e Resolução Incluso Não disponível Não disponível

Qualquer proporção, e qualquer ângulo 
de rotação dos monitores Incluso Não disponível Não disponível

Gerenciamento de Conteúdo Incluso $ $

Integração com Displays Inteligentes Incluso Não disponível Não disponível

Custo Total de Propriedade (CTP) $ $$$ $$$

Comparativo

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.
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All prices subject to change.
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