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OBTENÇÃO DE LICENÇAS DEMO – DEFENSE IA
Este documento visa informar quais as etapas necessárias para a liberação de Licenças Demo do software
DEFENSE IA.

Treinamento Técnico (EAD)
Para que o cliente/integrador obtenha acesso a licença demo do software DEFENSE IA, deverá este, seguir
com o processo abaixo especificado:


Acessar o Portal de Treinamentos Intelbras - Itec;



Acessar o Treinamento Técnico Software Defense IA – Instalação e Vídeo Monitoramento:



Realizar a matrícula no treinamento especificado;



Cursar e ser aprovado na avaliação no final do treinamento;



Após a aprovação, acessar o link Defense IA – Instalador versão de demonstração para ter acesso ao
download da licença demo do software Defense IA:

Importante: Para possuir o acesso a versão de demonstração do software é necessário estar aprovado no
treinamento especificado. Em caso de reprovação neste, a licença não será liberada. Deve-se refazer todo o
processo.
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Apoio da Engenharia de Aplicação
A Engenharia de Aplicação só prestará apoio à respeito do software, seja para instalação, liberação, ou
qualquer outra demanda, para projetos em que hajam Registro de Projetos (RP) conforme política de canais. Tendo
sido, ainda, comprovado o cumprimento dos requisitos acima especificados.
Ressaltando que o apoio é prestado somente durante o período de testes. Tendo o cliente/integrador
efetuado a compra do item, o suporte será realizado diretamente pela equipe de Suporte Técnico Intelbras, que
está disponível de segunda à quinta-feira das 8h às 18h e sexta-feira das 8h às 17h. Através do telefone (48) 21060006 – Opção: 1 Código: 489 (Defense IA) ou pelo e-mail projetos.cftv@intelbras.com.br.

Política de Utilização da Licença Demo do DEFENSE IA
A versão de demonstração liberada pela Intelbras é pessoal e intransferível, devendo ser manuseada
somente pela pessoa que realizou os procedimentos especificados neste documento. A mesma não pode ser
reencaminhada para outros. Essa ação caracteriza descumprimento à Política da Utilização da Licença e pode
acarretar a perda de benefícios junto à Intelbras. Esta licença possui validade de 90 (noventa) dias não renovável.

Links dos Treinamentos para o DEFENSE IA
No Portal de Treinamentos Intelbras - Itec também é possível encontrar outros treinamentos relacionados
ao DEFENSE IA, são eles:
Treinamento Software Defense IA - Operação Cliente

Técnico Software Defense IA - Controle de acesso

Técnico Software Defense IA - Alarmes e sensores

Treinamento Comercial Software Defense IA

