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CERTIFICAÇÃO DIGIFORT 

 

Conheça agora os benefícios inclusos em sua certificação.   Você 

estará  recebendo: 

 

 Uma Pasta Digifort preta para guardar seus materiais 

 Uma Apostila para acompanhamento do curso e futuras pesquisas 

 Um Bloco de notas 

 Um Pen Drive 

 Uma Caneta 

 Seu Almoço e coffee breaks estão inclusos.  

 

 

Conheça agora os benefícios que sua empresa terá ao ser 

certificada (Válido apenas para integradores): 

 

Produtos para Show Room, liberados por 6 meses renováveis pelo mesmo período.  

 

 Digifort Enterprise para 20 câmeras (com todas as facilidades liberadas, inclusive 

mobile câmera e Digifort mobile).  

 Uma licença para um módulo de I/O  (O integrador deverá adquirir no mercado 

qualquer módulo homologado). 

 Uma licença BASE de analítico de vídeo (incluso objetos deixados, objetos retirados e 

captura de face  para as 20 câmeras). 

 Uma licença BASE do LPR (Leitura de placas de automóveis). 

 Uma licença do módulo Evidence. 
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Licenças que o integrador poderá adquirir com preços reduzidos para Show Room 

(Válido apenas para integradores): 

 

 Licença pack Avançada de Analítico (inclui todos os analíticos que a Digifort 

possui):  Consulte 

 Licença pack de LPR (Carmen)   Para operação de no mínimo 4 câmeras  :  Consulte 

 Mesa Operacional Digifort com desconto especial para show room  :  Consulte 

 

REGISTRO DE OPORTUNIDADE - Somente para integradores 

 

 O integrador certificado terá até 25% de descontos sobre o preço de tabela, 

dependendo da edição adquirida. Para tanto é necessário o registro do projeto na 

Digifort através de formulário próprio. Solicite-o junto ao nosso pessoal comercial. 

 O Integrador certificado terá atendimento prioritário em nosso suporte técnico 

quando necessitar. Nosso suporte técnico estará disponível para ajudá-los no cliente 

quando for necessário, bastando para isso instalar o Team Viewer. Nossa área de 

projetos poderá ajudá-los em eventuais dúvidas que surgirem em seus projetos para a 

aplicação de todos os nossos produtos.  

 Para garantir esses benefícios, o integrador deverá ser certificado e manter sua 

certificação em dia.  As licenças de show room são válidas por 6 meses e serão 

renovadas por iguais períodos, desde que a empresa mantenha sua certificação em dia 

e que haja vendas do software no ano. As licenças adquiridas com preços reduzidos de 

show room e a mesa operacional serão de propriedade do integrador.  

 Para solicitar sua licença, bastará instalar o produto e enviar o formulário 

correspondente, informando, no campo descrição que a licença é de show room.  Ao 

instalar a licença e enviar o formulário, o integrador (empresa) concorda que as 

mesmas não poderão ser utilizadas para outros fins se não os aqui acordados. Caso o 

integrador utilize a licença de forma não autorizada, perderá o benefício e estará 

sujeito ao pagamento total das licenças com valores vigentes na época.  

 

 

Equipe Digifort  


