
MICROSOFT 
SOFTWARE ASSURANCE 

Procedimento para Consulta e 
Resgate de Vouchers 
 



1. ACESSO À ÁREA DE GESTÃO DO 
LICENCIAMENTO 

Entrar no site: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx e 
clicar em                para aceder à área de Gestão do Licenciamento. 
Este processo deve ser executado pelo Software Assurance benefits manager. 
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2. INÍCIO DE SESSÃO 

Preencher a ficha de login com o e-mail e a password associados ao licenciamento. 
Esse registo terá que ter sido feito aquando da activação das licenças. Iniciar a 
Sessão. 

 



3. CONSULTA DOS BENEFÍCIOS SOFTWARE ASSURANCE 

Depois de entrar no Microsoft Volume Licensing Service Center, escolher a opção 
Software Assurance no menu superior. 

 



4. SELECÇÃO DO BENEFÍCIO VOUCHERS DE FORMAÇÃO 

Ao entrar no Resumo de Software Assurance, clicar em TrainingVouchers, na lista 
de benefícios activados. 
 



5. CONSULTA DO BENEFÍCIO VOUCHERS DE FORMAÇÃO 

Ao entrar na página Gerir Benefícios de Software Assurance clicar em         
 



6. RESUMO DO BENEFÍCIO VOUCHERS DE 
FORMAÇÃO 

Na página Resumo do Benefício seleccionar Vouchers de formação. 



7. CRIAÇÃO DE VOUCHERS DE FORMAÇÃO 

Na página Detalhe do Benefício de Formação, pode consultar o resumo deste 
benefício: Dias de Formação Disponíveis, Atribuídos, Reservados, 
Resgatados/Pagos e os totais de convertidos ou disponíveis para atribuição. 
 

Clicar em Criar Vouchers de Formação para proceder ao resgate dos vouchers 
pretendidos. 
 



8. ADICIONAR VOUCHERS DE FORMAÇÃO 

Preencher os dados referentes ao resgate dos vouchers pretendidos:  Nome do 
colaborador, email, nº de dias de formação.  



9. SUBMISSÃO DA LISTA DE VOUCHERS 

No final do resgate dos vouchers pretendidos, clicar em Submeter Lista de Vouchers 
para finalizar o processo. 
 



10. FINALIZAÇÃO DA LISTA DE VOUCHERS 

Uma vez submetida a lista de vouchers, é apresentado o resultado dessa acção, 
estando concluída com sucesso a criação desses vouchers. 

 



11. RECEÇÃO E UTILIZAÇÃO 

Receberá, imediatamente no seu e-mail, o voucher de formação a que tem direito, 
onde se encontram todos os dados necessários para a sua utilização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deverá reenviar esse mesmo e-mail para a Rumos, que procederá ao resgate do 
voucher junto da Microsoft. 
 



12. NOTAS 

• Se na data de criação do voucher ainda não estiver identificado o 
colaborador/formando, o Administrador do portal poderá emiti-los em seu nome e 
com o seu email. 

• O Voucher tem validade de 6 meses, contados a partir da data de emissão, ainda 
que essa data vá para além da data de validade do contrato de licenciamento. 

• No momento da marcação da formação com a Rumos, deve ser enviada a 

seguinte informação: 

– Voucher emitido em nome do colaborador:  
• Email do colaborador, usando na criação do voucher; 
• ID do Voucher, Nº de dias, Validade. 

– Voucher emitido em nome do Administrador do portal:  
• Email do Administrador do portal , usando na criação do voucher; 
• ID do Voucher, Nº de dias, Validade. 
• Nome e Email do colaborador. 

• Poderá confirmar no site https://www.microsoft.com/learning/sa-vl-
catalog/savldefault.aspx os cursos abrangidos por este programa. 
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