Formulário de certificação e revisão de licença da Trellix

Em nome da
_ (nome da empresa), eu,
_ (o seu nome),
certifico que realizei a revisão de implementação de produto da Trellix relativamente a todos os utilizadores
dentro da empresa que beneficiariam com a funcionalidade das aplicações da Trellix, independentemente
da propriedade.
Esta certificação diz respeito a (nome do país) ou (nível global)?

Indique

todos os nomes de empresas/entidades que esta certificação inclui:

Os produtos serão utilizados apenas para fins internos? (S/N)
Em caso negativo, explique:
Indique abaixo a quantidade de Utilizadores de cada tipo de licença implementada na sua organização.
Os Funcionários, as Impressoras e os Servidores são considerados Utilizadores.
Definição de utilizador: entende-se por “Utilizador”, relativamente a subscritores do produto MVISION,
uma única pessoa singular dentro de uma empresa, organização ou entidade, quando: (1) a empresa, a
organização ou outra entidade adquiriu uma ou mais subscrições ou licenças válidas para utilizar o
produto e (2) a empresa, a organização ou outra entidade autorizou especificamente a pessoa singular
a utilizar o produto. No que respeita a dispositivos que são partilhados entre “Utilizadores”, como
Impressoras, cada dispositivo deverá ser contabilizado como um único Utilizador.
Contagem total de
Utilizadores

Produto
Endpoint Security Threat Prevention (ENS):
Endpoint Security Firewall:
Endpoint Security Web Control:
Mobile Threat Detection:
MVISION Endpoint:
Adaptive Threat Protection (DAC + Real Protect):
Data Exchange Layer (DXL):
Threat Intelligence Exchange Server (TIE):
Device Control:
Application Control for Desktops:
Endpoint Detection and Response (EDR):

NOTA: para encontrar as definições de “Utilizador”, aceda às Product Entitlement Definitions (Definições de
habilitação de produto) aqui
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Se o seu produto não estiver indicado acima, indique abaixo o nome do produto e a utilização.
Produto implementado:
Utilização total:

Produto implementado:
_

Utilização total:

Se necessitar de mais espaço, inclua a utilização de implementação de produto adicional numa
página em separado.

O signatário afirma que tem autoridade para executar o presente documento em nome da
_____________________________ e certifica que os produtos e as quantidades supraindicados refletem
com precisão a utilização atual das soluções Trellix na _____________________________.

Confirmação de certificação
Assinatura autorizada:
Nome em letra de
imprensa:
Data de revisão:
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