CertiLicense
Crie e gerencie as licenças de uso dos seus produtos
com a segurança da assinatura digital
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O CertiLicense foi desenvolvido especialmente
para empresas desenvolvedoras de softwares.
Nesta solução, você cria, gerencia e ainda protege
as suas autorizações de uso. Isso porque as
licenças são assinadas digitalmente por um
Certiﬁcado Digital, que bloqueia o uso da
aplicação em caso de qualquer alteração nos
dados da licença, como, por exemplo, o prazo de
expiração.

controle do seu legado. Da criação da licença ao
gerenciamento. Desta forma, o tempo que você
gastava se preocupando, você pode investir na
expansão do seu negócio.

FUNCIONALIDADES

A administração é facilitada e pode ser feita com
base nos seus clientes, produtos e versões. A
plataforma ainda permite programar o envio de
notiﬁcações customizáveis para os usuários a
respeito do encerramento da validade da licença.
Ou seja: permite criar um canal de comunicação
com clientes, sendo que a cada lembrete de
expiração você pode, além de oferecer a
renovação da licença, apresentar e ofertar
outros produtos.
São inúmeras as vantagens. Esqueça as listagens,
o gerenciamento manual de licenças e o risco de
ter seus produtos utilizados sem autorização. Com
o CertiLicense, você tem toda segurança no

Gera licenças assinadas digitalmente,
reforçando o aspecto legal.
Licenças emitidas no formato XML,
permitindo adicionar informações.
Emissão de licenças com base em clientes,
produtos ou versão.
Emissão de licenças temporárias.
Restrição de funcionalidades dos produtos
com base na licença de uso.
Permite a criação de usuários com base em
perﬁs que podem ter diferentes níveis de
acesso.
Sistema de notiﬁcação.
Compatível com softwares desenvolvidos
nas plataformas JAVA e .NET.
Gera relatórios e listagens.

BENEFÍCIOS

Coíbe a utilização não
autorizada de softwares

A execução da aplicação
é 100% WEB

Protege as licenças de uso
contra modiﬁcações nos dados

Reduz custos
administrativos

Plataforma
intuitiva e amigável

Acesso à plataforma
assegurado pelo uso do
Certiﬁcado Digital

Não requer conhecimento
especíﬁco para o uso

SOBRE A CERTISIGN
A Certisign é precursora da Certiﬁcação Digital na América Latina e especialista em soluções
integradas à Certiﬁcação Digital para pequenas, médias e grandes empresas. Entre os
clientes, estão as maiores empresas do Brasil dos segmentos ﬁnanceiro, saúde,
telecomunicação, energia e e-commerce. Conheça nossos cases: www.certisign.com.br/cases
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