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Migração da Administração de Visual Studio Subscriptions 

1) O que está mudando? 

Nos próximos meses, ocorrerão mudanças no gerenciamento de Visual Studio 

Subscriptions (anteriormente, MSDN Subscriptions). Hoje, você pode comprar Visual 

Studio Subscriptions por meio de Licenciamento por Volume, e as assinaturas são 

gerenciadas dentro do portal do VLSC. Um novo portal de gerenciamento está sendo 

criado e, com isso, essas Visual Studio Subscriptions serão gerenciadas no novo portal 

no futuro. Além das operações existentes fornecidas pelo VLSC, o novo portal permitirá 

a atribuição em massa sem limites, o acompanhamento e a filtragem de assinaturas, 

e o uso do Azure Active Directory (AAD) para gerenciar o acesso. O novo Portal de 

Administração do Visual Studio estará localizado em: https://manage.visualstudio.com. 

Observação: essa migração não afetará os clientes MPSA.  

 

2) Por que está mudando? 

Para otimizar a experiência de gerenciamento de Visual Studio Subscriptions e criar uma 

experiência única de gerenciamento de Visual Studio Subscriptions, independentemente do 

canal de compras. O novo portal tem uma nova plataforma que possibilita o uso do AAD e 

nos posiciona para o futuro. Além disso, ele terá uma interface do usuário atualizada que 

facilitará a navegação e o trabalho, aumentando a eficiência do administrador. 

 

3) Quem será afetado? 

A mudança afetará todos os clientes que tenham contratos ativos de Licenciamento por 

Volume e que compraram Visual Studio Subscriptions (anteriormente, MSDN 

Subscriptions) por meio do Licenciamento por Volume.  

 

4) Quando vai mudar? 

Este é um projeto enorme e está sendo realizado em fases. Começamos com um 

pequeno grupo de contratos de clientes e continuaremos a adicionar outros 

semanalmente, até que todos os clientes com contratos ativos de Licenciamento por 

Volume para Visual Studio Subscriptions tenham migrado para o novo portal de 

gerenciamento. Isso vai levar alguns meses.  

A migração começou no primeiro trimestre de 2017. Notificaremos nossos clientes de 

Licenciamento por Volume e nossa equipe de campo com antecedência a respeito da 

semana de migração que foi agendada para eles. 



5) Minha organização precisa se inscrever no AAD? 

Sua organização não precisa se inscrever no AAD, mas você pode fazer isso a qualquer 

momento. Se você decidir se integrar ao AAD, poderá fazê-lo sem nenhum custo 

usando a camada gratuita para AAD. Com o Azure Active Directory, você protegerá sua 

organização com maior segurança, controle e confiabilidade de longo prazo. No entanto, 

se não estiver pronto para o AAD, você poderá continuar usando suas contas da 

Microsoft (MSAs) como faz atualmente. Entre em contato conosco por meio do  

vs-aad-onboarding@microsoft.com se tiver dúvidas ou perguntas sobre o AAD. 

 

6) Como posso saber quando minha organização será migrada?  

Os contatos principais/para notificações receberão um email convidando-os a concluir 

o processo de integração 1 semana antes de sua organização ser migrada. Os gerentes 

de assinaturas também receberão um email informando que nos comunicamos com 

os contatos principais/para notificações e explicando como realizar uma integração 

bem-sucedida. Veja a pergunta 13 abaixo sobre como localizar os contatos 

principais/para notificações da sua organização.  

 

7) Integração é diferente de migração? 

Sim, há duas fases nesse processo. A configuração (ou integração) de sua organização 

antes da migração garante que não haverá nenhuma interrupção no seu trabalho, como 

administrador. Depois que migrarmos as informações da sua organização, você poderá 

gerenciar Visual Studio Subscriptions no novo portal. Se os contatos principais/para 

notificações não forem integrados antes da migração, os gerentes de assinaturas 

serão bloqueados e não poderão gerenciar assinaturas até você concluir o processo 

de integração.  

 

8) O que é o processo de integração? 

Os contatos principais e para notificações recebem um email convidando-os a concluir 

o processo de integração. A seguir, veja instruções sobre o processo.  

1. Localizar seu PCN e entrar 

a. No email, os contatos principais e para notificações recebem um link 

exclusivo e os últimos três dígitos de seu PCN (número público do cliente).*  

b. Para obter o PCN inteiro, o contato principal precisará entrar no VLSC 

(veja abaixo as instruções para localizar o PCN).  

c. Depois de obter o PCN, ele deverá selecionar o link exclusivo que solicitará 

a entrada no sistema. Ele entrará usando uma conta corporativa ou de 

estudante (se a organização estiver no AAD) ou uma conta da Microsoft (MSA), 

se a organização não estiver no AAD.  

d. Em seguida, eles serão solicitados a inserir o PCN.  

mailto:vs-aad-onboarding@microsoft.com
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


2. Configurar os administradores 

a. Depois de inserir o PCN, eles serão levados para a página onde poderão 

adicionar superadministradores e administradores (anteriormente conhecidos 

como gerentes de assinaturas). O ideal é concluir isso antes da data de 

migração da sua organização para que você não tenha nenhuma interrupção 

no gerenciamento de suas assinaturas.  

3. Acessar o novo portal de gerenciamento de assinaturas 

a. Após a migração da sua organização, os superadministradores e os 

administradores receberão emails convidando-os a acessar o novo portal e 

começar a gerenciar assinaturas.  

 

*Observação: se os contatos principais ou para notificações receberem mais de um 

email, isso significa que eles têm mais de um PCN. Nesse caso, eles precisarão concluir 

o processo usando o link exclusivo para o PCN mencionado em cada email.  

 

9) Qual é a diferença entre um superadministrador e um administrador? 

Quando o contato principal/para notificações entra pela primeira vez, ele 

é automaticamente configurado como superadministrador. Os superadministradores 

podem gerenciar o acesso de administradores a assinaturas, por meio da 

adição/exclusão de outros superadministradores ou administradores, e também 

podem gerenciar assinaturas. O superadministrador pode optar por atribuir outros 

superadministradores além dele mesmo. 

 

Os administradores (anteriormente conhecidos como gerentes de assinaturas) podem 

apenas gerenciar assinaturas, mas não controlar quem tem acesso ao gerenciamento 

de assinaturas.  

 

10) Como gerente de assinaturas, como eu serei integrado ao novo portal? 

Os contatos principais e para notificações de sua organização receberão um email com 

um link clicável que os levará à página onde poderão entrar usando contas corporativas 

ou de estudante, baseadas no Azure Active Directory (AAD) ou em MSAs pessoais. Uma 

vez conectados, eles precisarão inserir o PCN (número público do cliente) ou o Número 

de Autorização da sua organização para verificar os contratos. Em seguida, eles serão 

definidos como superadministradores e poderão adicionar outros administradores, 

como você, para gerenciar Visual Studio Subscriptions.  

 

11) Onde gerencio assinaturas se minha organização foi integrada, mas ainda não 

foi migrada?  

Você continuará gerenciando assinaturas por meio do VLSC até receber o email de 

Visual Studio Subscriptions informando que sua organização foi migrada e está pronta 

para ser gerenciada no novo portal.  



12) Onde posso localizar o PCN (número público do cliente) ou o Número de 

Autorização da minha organização? 

Você deve entrar no VLSC e navegar pelo seguinte caminho: Assinaturas 

(Assinaturas) >Visual Studio Subscriptions. Ele está localizado abaixo dos 

resultados de “Agreement/Public Customer” (Contrato/número público do cliente). 

Obtenha orientações passo a passo para localizar seu PCN neste artigo de ajuda.  

 

13) Como faço para descobrir quem é o meu contato principal/para notificações? 

Você deve entrar no VLSC e navegar pelo seguinte caminho: Licenses (Licenças) > 

Relationship Summary (Resumo do Relacionamento) > “selecionar” sua Licensing ID 

(ID de Licenciamento) > Contacts (Contatos). Obtenha orientações passo a passo para 

encontrar seu contato principal ou contato para notificações nesta página de suporte.  

 

14) E se meu contato principal/para notificações não estiver mais na empresa ou não 

estiver disponível para concluir a integração? 

Você precisará entrar em contato com o suporte e fornecer o email que usou no VLSC 

para gerenciar assinaturas. Assim que for verificado, o suporte poderá ajudá-lo no 

processo de integração.  

 

15) O que acontecerá com os clientes em processo de renovação?  

Os clientes em processo de renovação podem e devem continuar sua renovação 

normalmente, sem depender da migração. 

 

16) Minha organização deve esperar para criar um novo contrato no novo sistema, 

em vez de renovar um contrato existente?  

Não, esse processo de migração não tem nada a ver com renovação ou criação 

de contrato.  

 

17) E se o contrato da minha organização estiver no período de cortesia durante 

a transição? Ele também será migrado? 

Sim, se o contrato ainda estiver ativo, ele será migrado.  

 

18) E se minha organização tiver solicitações em excesso no sistema atual? Ainda 

seremos migrados para o novo sistema?  

Sim, sua organização ainda será migrada para o novo sistema. A capacidade de solicitar 

em excesso (para tipos de contrato que permitem isso) existirá no novo sistema.  

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/


19) E se a minha organização tiver mais de uma assinatura atribuída a um único 

usuário/endereço de email?  

Sua organização ainda será migrada; no entanto, você não poderá atribuir nenhuma 

assinatura adicional a esse usuário/endereço de email. As assinaturas que tiverem 

o mesmo endereço de email no momento da migração serão visíveis, mas os 

administradores precisarão alterar o endereço de email. Você não poderá atribuir várias 

assinaturas do mesmo nível a um único usuário/endereço de email no novo portal.  

 

20) Onde posso encontrar as informações mais atualizadas sobre a migração?  

Para obter as informações mais atualizadas sobre essa migração, visite nossa página 

da Web de administrador de Visual Studio Subscriptions aqui. Se você precisar de ajuda, 

confira a Página de suporte de Visual Studio Subscriptions, que contém informações 

para autoatendimento e informações de contato do suporte. Nos próximos meses, 

continuaremos a fornecer atualizações na página da Web do administrador e por email, 

para que essa transição ocorra com facilidade.  

 

21) Recursos e informações sobre suporte:  

a. Página da Web do administrador 

b. Página de suporte de gerenciamento e Visual Studio Subscriptions 

c. Ask the Experts Inscreva-se 

d. Como encontrar meu PCN 

e. Como encontrar meu contato principal ou contato para notificações 

f. Vídeo para integração da sua organização e gerenciamento de administradores  

 

https://aka.ms/vs-admin
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!collections/962-subscriptions
https://www.visualstudio.com/subscriptions-administration/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://info.microsoft.com/en-us-wbnr-DevelopersAskTheExpertsSeries-register.html
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting

