PE R GUN TAS F R E Q UE N TES

Perguntas frequentes do cliente do
VMware NSX Standard/Advanced/Enterprise

P: Quais tipos de licença estão disponíveis com
o VMware NSX?

P: Qual oferta devo usar para permitir microssegmentação,
automação de TI ou continuidade de aplicativos?

R: O VMware NSX® está disponível nestas três ofertas: Standard,
Advanced e Enterprise. Todas as três edições estão disponíveis
por soquete permanentemente. A edição Advanced está
disponível como oferta por usuário (de acordo com as
implantações de desktop virtual). A edição Enterprise
também está disponível de acordo com a VM. Para obter
mais informações sobre as ofertas Standard, Advanced
e Enterprise, consulte a página de licenciamento do NSX.

R: Cada ambiente é único, com requisitos diferentes. Entre em
contato com o seu representante de vendas ou parceiro
da VMware para discutir sobre seus requisitos e a oferta
do NSX ideal para as necessidades da sua organização.
Acesse http://www.vmware.com/br/products/nsx/ para
obter mais informações sobre cada oferta e fazer download
do datasheet do NSX.

P: Quando o novo licenciamento entra em vigor?
R: As novas ofertas e licenças estarão disponíveis a partir
de maio de 2016.
P: É necessário atualizar o software NSX para obter
a nova licença?
R. As chaves de licença do NSX Standard, Advanced
e Enterprise serão aceitas no NSX 6.2.2+.
P: O que acontecerá com os clientes atuais que compraram
o NSX antes do novo modelo de licenciamento?
R: Os clientes com contratos de suporte ativo que adquiriram
o NSX antes da efetivação do novo modelo de licenciamento
em maio de 2016 terão as mesmas funcionalidades da oferta
Enterprise.
O VMware continuará oferecendo suporte às versões de
software atuais do NSX de acordo com as Políticas de ciclo
de vida da VMware. Consulte a Matriz do ciclo de vida
do produto para obter mais informações sobre versões
de software específicas do NSX.
P: Posso fazer upgrade do Standard para o Advanced
e do Advanced para o Enterprise?
R. Sim. As licenças de upgrade estão disponíveis. Entre em
contato com o seu representante de vendas ou parceiro
da VMware para obter mais informações.
P: O que acontecerá com o esquema de licença atual
do NSX?
R: O esquema de licença atual do NSX será encerrado
em 3 de maio de 2016.
P: Quais recursos estão disponíveis nas várias ofertas
Standard, Advanced e Enterprise?
R: Acesse a página de licenciamento do NSX para obter
mais informações sobre cada oferta e fazer download
do datasheet.
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