
Tutorial de Acesso a Relatorios de Licenças no LWS

         Para obter um relatorio das licenças há alguns 
criterios que podem ser modificados para obter um 
resultado mais preciso do que deseja como por exem-
plo: periodo de compra, produto, tipo de contrato e etc. 
Neste exemplo iremos ter um relatorio completo das 
compras, e para isso basta alterar o primeiro campo de 
data do Invoice Date Range para 10-NOV-2000 (10 de 
novembro de 2000.) 

Dica: É possivel obter o relatorio em Excel. Basta selecionar 
a opção Download CSV Format.

No LWS é possivel gerenciar as licenças pelo website http://licensing.adobe.com como por exemplo 
quantidade ,  numeros de série, free upgrades, midias eletrônicas, responsavel pela compra e etc.

Para obter acesso a todas a essas informações segue abaixo um passo a passo de como ter um relatorio 
detalhado:

1         Acesse o site http://licensing.adobe.com, clique na opção License Holder e digite seu login e 
senha conforme mostra na imagem abaixo

2         Ao logar no sistema LWS localize o link Comprehensive Order Details e clique sobre ele.  Segue 
abaixo a imagem onde se encontra o link
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          Conforme mostra nas imagens abaixo ao gerar o relatorio é possivel visualizar muitas informações 
como Tipo de Contrato, Numero da Ordem, Numero do Certificado, dados do cliente e etc. 

Porém ao arrastar a barra de rolagem para direita é possivel obter mais informações sobre as licenças 
como por exemplo Descrição do Produto , Nome do Produto, Versão, Linguagem, Número de Série para 
Windows, Número de Série para Macintosh, Quantidade de Pontos, Quantidade e etc. 
Quando não aparece o Número de Série é possivel que aquisição seja Midia Eletrônica(ESD) ou Contrato 
de Manutenção. No exemplo abaixo na terceira linha esta mostrando Design Standart CS3 ESD Intraware 
que significa Midia Eletrônica
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1350888888 5036265 20999999
SYSTEM TEST 
CORP.

20999999 20999999
SYSTEM TEST 
CORP.

AV. PAULISTA S/N 
34 ANDAR - SAO 
PAULO  - SP - 
01013-000

CESAR 
AUGUSTO.

1327-1520-0100-8040-6023-8000 1327-0862-3022-8046-9999-6040

Quando é adquirido Contrato de Manutenção nas ultimas colunas 
é possivel visualizar a data de inicio do contrato de manutenção e 
tambem a data final. Segue ao lado um exemplo

01-MAR-07 01-MAR-08


