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O uso do software ou serviços listados abaixo está sujeito aos Termos de Uso da Plataforma correspondentes. Estes 
Termos de Uso da Plataforma são legalmente vinculativos e são incorporados por referência a qualquer Formulário de 
Pedido ou Formulário de Pedido de Renovação da Dynatrace celebrados ou emitidos a partir da Data de Início da Vigência 

para o software ou serviços aplicáveis. Os termos em maiúscula, não definidos de outra forma nestes termos, têm os 
significados conferidos no Contrato Máster de Subscrição disponível em www.dynatrace.com/company/trus t -
center/customers/. 

 

A PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE SOFTWARE DYNATRACE® 

A Plataforma de Inteligência de Software Dynatrace (Dynatrace Software Intelligence Platform) é uma plataforma completa 

que abrange todas as camadas (“full stack ”), tudo em uma (“all-in-one”), que inclui APM Gerenciamento de Performance 
de Aplicação (Application Performance Management), Monitoramento de Infraestrutura (Infrastructure Monitoring), AIOps, 
Monitoramento de experiência digital (Digital Experience Monitoring – DEM) e Digital Business Analytics. Os elementos da 

plataforma Dynatrace geralmente são licenciados em um modelo baseado em consumo, até a quantidade e o período 
especificados no Formulário de Pedido. Os Termos de Uso da Plataforma abaixo se aplicam tanto às implantações SaaS 
quanto às Gerenciadas (Managed), a menos que seja indicado de outra forma. 

 

MONITORAMENTO DE APLICAÇÃO E INFRAESTRUTURA (APPLICATION AND INFRASTRUCTURE MONITORING) 

Monitoramento de Aplicação e Infraestruturas Dynatrace (Application and Infrastructure Monitoring) é fornecido por meio 

da instalação de um único Dynatrace OneAgent em cada host monitorado em seu ambiente.  O OneAgent pode operar de 
dois diferentes modos. O modo Monitoramento Completo de Camadas (Full-stack Monitoring) fornece monitoramento 
completo do desempenho da aplicação, com visibilidade em nível de codificação/programação (code-level), monitoramento 

profundo do processo e monitoramento da infraestrutura (incluindo plataformas PaaS). O modo Monitoramento de 
Infraestrutura (Infrastructure Monitoring) fornece monitoramento físico e virtual centralizado na infraestrutura e consome 
menos unidades de host que o Full-stack Monitoring. 
 

Cada instância do Dynatrace OneAgent instalada e em execução em uma instância de sistema operacional (implantada 
tanto em uma máquina física ou virtual) com o modo de Full-stack Monitoring ou o modo Infrastructure Monitoring é ativada 
(Níveis do Smartscape - datacenter, host, processo, serviço) e consumirá Unidades de Host (Host Units) ou Horas de 

Unidade de Host (Host Unit Hours) com base na coluna aplicável na tabela de pesos e unidades abaixo. 

  

 

Tabela de Atribuição de Pesos e Unidades Dynatrace para o Monitoramento de Infraestrutura e de Aplicações  

 
Tamanho da Instância 

Máximo de Memória RAM 
disponível para o Sistema 

Operacional onde o 
OneAgent está instalado 

Monitoramento Completo de 
Camadas - Unidade de Host 

ou Horas de Unidade de Host 
Equivalentes 

Monitoramento de 
Infraestrutura - Unidade de 

Host ou Horas de Unidade de 
Host Equivalentes 

Micro 1.6 GB 0.1 0.03 

Extra Small 4 GB 0.25 0.075 

Small 8 GB 0.5 0.15 

Regular 16 GB 1 0.3 

x 2 32 GB 2 0.6 

x 3 48 GB 3 0.9 

x 4 64 GB 4 1 

x 5 80 GB 5 1 

x 6 96 GB 6 1 

x 7 112 GB 7 1 

x N N x 16 N 1 

http://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
http://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/


 

 

  

Monitoramento Mainframe em IBM z/OS 
 
Os módulos de código em execução no IBM z/OS (CICS & IMS) são licenciados separadamente com base em Milhões de 

Unidades de Serviço [Million Service Units (MSUs)] e não contribuem para o consumo de Unidades Host ou Horas de 

Unidade Host. 

As MSUs licenciadas são calculadas com base no uso da CPU derivado dos dados do IBM System Management Facility 
(SMF) por Partições Lógicas (LPARs) monitoradas, regiões ou processos. 

 
O Cliente concorda em notificar imediatamente à Dynatrace se a capacidade da MSU de seu mainframe mudar (por 
exemplo, adicionando CPUs ou mudando o modelo) ou se as LPARs ou regiões monitoradas excederem as MSUs 

licenciadas. 
 
O Cliente concorda em não desativar o relatório de informações sobre tecnologias monitoradas e concorda em fornecer à 

Dynatrace, a cada 6 (seis) meses a partir da data de assinatura, uma lista atual de todas as LPARs, regiões e processos 
monitorados, incluindo seus consumos MSU e modelos de CPU z/OS.  

 

MONITORAMENTO DE EXPERIÊNCIA DIGITAL (DIGITAL EXPERIENCE MONITORING) 

Os recursos Dynatrace Synthetic Monitoring, Real User Monitoring e Session Replay são consumidos com base nas 
unidades de Digital Experience Monitoring, também conhecidas como unidades DEM.  

 
Uma Unidade DEM permite que um Cliente use qualquer um dos Produtos elegíveis mostrados em Tipo de Capacidade 
da Unidade DEM na tabela abaixo (ou Produtos adicionais conforme a Dynatrace, de tempos em tempos, pode tornar 

elegível, atualizar ou modificar), sujeitos aos Termos do Usuário Final ou outro Contrato aplicável entre a Dynatrace e o 
Cliente. Cada instância implementada e executada de um Tipo de Capacidade consome o peso da Unidade DEM indicado 
e é totalmente flexível nos Tipos de Capacidade até a quantidade adquirida de Unidade DEM. 

  
Os Produtos elegíveis são baseados no consumo e o uso é limitado com base na Quantidade e Tipo estabelecidos no 
Formulário de Pedido. Quando adquirido como uma quantidade de uso anual, o uso é reestabelecido a cada ano no 

aniversário da Data de Início e o Cliente tem o direito de usar o Produto novamente para o número adquirido de Unidades 
DEM anuais durante o próximo ano. Se 100% das Unidades DEM anuais adquiridas forem consumidas antes do final do 
ano, Unidades DEM adicionais poderão ser adquiridas. As Unidades DEM adicionais adquiridas serão reestabelecidas 

automaticamente na mesma data que as unidades DEM inicialmente adquiridas. 
  

Tabela de Atribuição de Pesos e Unidades do Dynatrace Digital Experience Monitoring (DEM) 

Tipo de Capacidade da Unidade DEM (Produtos) Unidade de Medida Peso da 
Unidade DEM 

Sessão de Real User Monitoring Por Sessão 0.25 

 

Sessão de Real User Monitoring com Session Replay 

 

Por Sessão 

 

1 

 

Propriedades Definidas Adicionais para Sessão de Real User 
Monitoring 

 

Por propriedade por Sessão 

 

0.01 

 

Synthetic Monitoring (Browser or Clickpath Monitor) 

Por Ação de Synthetic 1 

 

Synthetic Monitoring (HTTP Monitor) 

Por Requisição de Synthetic 0.1 

 

Synthetic Monitoring (Third-Party Synthetic API) 

 

Por Resultado Externo de 
Synthetic 

 

0.1 
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Monitoramento de Usuário Real (Real User Monitoring):  

Uma "sessão" é definida como uma sequência de interações entre um visitante ("usuário") com uma aplicação 
baseada em navegador ("aplicação Web") ou um aplicativo móvel nativo – iOS, Android – ("aplicativo") dentro de 
um intervalo e com pelo menos duas ações do usuário. Uma ação do usuário é um clique no botão de entrada pelo 

usuário ou o início do aplicativo que inicia uma solicitação Web, por exemplo, um carregamento da página ou uma 
navegação de visualização (de página). Interações com apenas uma ação do usuário são consideradas 
"devolvidas" (“bounced”) e não são contadas como uma sessão. Um Usuário que interaja com mais de um 

aplicativo ou aplicação Web ao mesmo tempo consome uma sessão para cada aplicativo ou aplicação Web, exceto 
quando a interação é considerada devolvida. Uma sessão termina quando: a) o navegador que executa uma 
aplicação Web é fechado ou fica inativo por mais de 30 (trinta) minutos; b) o aplicativo é fechado ou o cliente fica 

inativo por mais de 30 (trinta) minutos; ou c) após 60 (sessenta) minutos de interação contínua com o aplicativo ou 
aplicação Web. Quando a reprodução da sessão (“Session Replay”) está ativada, o uso é medido com base nas 
sessões do Real User Monitoring consumidas com a Session Replay ativada ao custo de Unidade DEM mostrado 

na tabela acima. 
 
Uma sessão ou ação do usuário pode ser enriquecida com informações adicionais, por meio da configuração de 

Propriedades Definidas Adicionais (Additional Defined Properties). Atualmente, oferecemos um nível gratuito de 
20 Propriedades Definidas. Conforme mostrado na tabela, o custo de Unidade DEM por sessão aumenta em 0,01 
Unidades DEM para cada Propriedade Definida Adicional. Por exemplo, 100 sessões com 25 Propriedades 

Definidas consumiriam: 100 * (25 - 20) * 0,01 = 5 Unidades DEM para as Propriedades Definidas Adicionais. O 
custo total de Unidade DEM seria de 30 Unidades DEM. 
 

Monitoramento Sintético (Synthetic Monitoring):  

Uma ação de Browser Monitor ou Browser Clickpath Monitor (“Ação”) é uma interação com o navegador Sintético 
que aciona uma solicitação web (web request), incluindo carregamento de página (page load), evento de 

navegação ou ação que dispare uma solicitação XHR (XHR request). Os Browser Monitors têm uma única 
interação sintética – synthetic interaction – (por exemplo, desempenho e disponibilidade de uma única URL) e 
consomem uma Ação.  Caminhos de Clique do Navegador (Browser Clickpath) são sequências de ações sintéticas 

pré-gravadas (pre-recorded synthetic actions). Os Caminhos de Clique do Navegador consomem uma Ação para 
cada interação que aciona uma solicitação web. Rolagem de páginas para baixo (Scroll downs), pressionamentos 
de teclas (keystrokes) ou cliques que não acionam uma solicitação web não são contados como uma Ação. Por 

exemplo, um Caminho de Clique (Clickpath) gravado que navega por duas páginas e clica em um botão que 
dispara uma solicitação XHR consome três ações. Se esse synthetic monitor for executado a cada 15 minutos em 
dois locais por um dia, ele consumirá: 3 * (60/15) * 2 * 24 = 576 Ações para esse dia. 

  
Um Monitor HTTP (HTTP Monitor) utiliza solicitações simples de http(s) para monitorar disponibilidade, capacidade 
de resposta e integridade funcional de um terminal baseado em URL (URL-based endpoint). 

 
Um Resultado Sintético de Terceiros (Third-Party Synthetic Result) é definido como a ingestão de um ponto de 
dados sintético que consiste em disponibilidade e duração por meio da API Third-Party Synthetic REST no 

Dynatrace. Isso pode ocorrer por meio de chamado direto ao terminal da API ou indiretamente, como por exemplo,  
através de um plug-in ActiveGate que chama o terminal da API (API endpoint). Por exemplo, o envio de resultados 
(disponibilidade e duração) para 2 locais e 3 etapas contaria como 6 resultados de terceiros . 

 

LOG ANALYTICS 

O Dynatrace Log Analytics permite que os clientes monitorem e examinem os arquivos de log que permanecem no sistema 

host monitorado ou os arquivos de log armazenados no servidor Dynatrace.  
 

Log Analytics - SaaS 

 
O Log Analytics é licenciado para implantações de SaaS baseados em antecipações de Gigabytes do tamanho 
médio anual de armazenamento, calculado pela média anual de ingestão diária de dados de log não-compactados 



 

 

multiplicada pelos dias configurados de retenção de dados de log. Se essa métrica for excedida, o Cliente precisará 
adquirir capacidade licenciada adicional, conforme descrito abaixo.  

 
Exemplo Um: a retenção de log é configurada para 90 (noventa) dias e o Cliente licencia 450 Gb de 
armazenamento médio anual. A ingestão média diária prevista de dados de log seria de 5 Gb (450 Gb / 90 dias). 

Para evitar dúvidas, uma vez que o equivalente anual de 1.825 Gigabytes (5 Gb x 365 dias) tenha sido ingerido e 
excedido, o tamanho médio anual de armazenamento licenciado de 450 Gb também será excedido. 
 

 
Exemplo Dois: Na Data de Início, a retenção de log é configurada para 90 (noventa) dias e o Cliente licencia 450 
Gb de armazenamento médio anual. A ingestão diária média de dados de log prevista seria de 5 Gb (450 Gb / 90 

dias), que é equivalente a ingestão anual de 1.825 Gigabytes (5 Gb x 365 dias). Se depois de decorridos seis 
meses no ano da assinatura, a ingestão real de log foi de 912,5 Gigabytes (50% de 1.825 Gb) para os primeiros  
seis meses; o Cliente então decide reconfigurar a retenção de log para 45 (quarenta e cinco) dias; a capacidade 

média anual de armazenamento de licenças permanece inalterada em 450 Gb. A ingestão diária média de dados 
de log prevista agora seria de 10 Gb (450 Gb / 45 dias) nos últimos seis meses do ano. Para evitar dúvidas, uma 
vez que o equivalente anual de 2.737,5 Gb ((5 Gb x 182,5 dias) + (10 Gb x 182,5 dias)) tenha sido ingerido e 

excedido, também será excedido o tamanho médio anual de armazenamento licenciado de 450 Gb. 
 
Quando adquirido como capacidade anual, o uso é reestabelecido a cada ano no aniversário da Data de Início e 

o Cliente tem o direito de usar o Produto novamente na mesma capacidade licenciada durante o próximo ano. Se 
100% da capacidade for consumida antes do final do ano, capacidade adicional poderá ser adquirida ou o Cliente 
poderá aguardar o reestabelecimento anual do uso. A capacidade comprada adicional será reestabelecida 

automaticamente na mesma data da capacidade inicial.  

Log Analytics - Managed 

O Log Analytics é licenciado para implantações Gerenciadas (Managed) com base em previsão de Gigabytes por 

dia da média anual de ingestão, calculada como a ingestão média diária de dados de log não-compactados durante 
o Prazo. Se essa métrica for excedida, o Cliente precisará adquirir capacidade licenciada adicional, conforme 
descrito abaixo. 

 
Por exemplo, se durante um período anual o total de dados de log enviados ao Dynatrace Managed Cluster for de 
730 Gigabytes, a média anual por dia de ingestão seria de 2 Gigabytes (730 GB / 365 dias = 2 GB).  

 
Quando adquirido como capacidade anual, o uso é reestabelecido a cada ano no aniversário da Data de Início e 
o Cliente tem o direito de usar o Produto novamente para a capacidade licenciada durante o próximo ano. Se 100% 

da capacidade for consumida antes do final do ano, a capacidade adicional poderá ser adquirida ou o Cliente 
poderá aguardar reestabelecimento anual do uso. A capacidade comprada adicional será reestabelecida 
automaticamente na mesma data da capacidade inicial.  

 

INGESTÃO DE DADOS E ANALYTICS (DATA INGESTION & ANALYTICS) 

Cada tecnologia suportada Dynatrace (Dynatrace-supported technology) oferece várias métricas "embarcadas" (built-in).  

As métricas embarcadas são detectadas e monitoradas automaticamente para você. Se o seu código exporta métricas 
adicionais as quais você deseja que a Dynatrace ingira e analise, você poderá registrá-las como métricas "personalizadas".  
 

A Ingestão de Dados e Analytics (Data Ingestion & Analytics) é medida com base no consumo por métrica única da série 
temporal, a qual é a ingestão e o armazenamento da mesma instância única de uma métrica apurada uma ou várias vezes 
ao longo de um período de tempo. 

 
Por exemplo, ingestão da temperatura da CPU de um dispositivo de rede uma vez a cada segundo = uma métrica única 
de série temporal; ingestão da temperatura da CPU de um dispositivo de rede uma vez a cada minuto = uma métrica única 

de série temporal (como a frequência da ingestão de métricas não tem nenhuma influência); ingerir as temperaturas da 
CPU de dois dispositivos de rede, cada um com duas CPUs uma vez a cada segundo = 2 Dispositivos x 2 Dispositivos = 
4 métricas únicas de séries temporais. 
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Os tipos de métricas personalizadas e/ou geradas por terceiros incluem, mas não estão limitadas a, plug-ins  
personalizados, plug-ins remotos customizados, Java Management Extension (JMX) & Performance Monitoring 

Infrastructure (PMI) e Dynatrace API ingeridas. 
 
Se nenhum novo valor de dado foi ingerido por uma instância de uma métrica única de série temporal durante um período 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contagem desta licença métrica, consumida por tal métrica, é liberada para o saldo das 
métricas de séries temporais únicas não utilizadas. 

SERVIÇOS DE SUPORTE MISSION CONTROL PARA CLUSTERS GERENCIADOS (MISSION CONTROL SUPPORT 

SERVICES FOR MANAGED CLUSTERS) 

Os Serviços de Suporte Mission Control Dynatrace (Dynatrace Managed Mission Control Support Services) requerem um 
contrato de manutenção ativo ou de assinatura. O Dynatrace Managed fornece software de cluster para implantação em 

infraestrutura provisionada e controlada do Cliente. O Cliente precisa fornecer hardware e instâncias do Sistema 
Operacional de acordo com as especificações da oferta Dynatrace Managed:  
https://www.dynatrace.com/support/help/deploy-dynatrace/managed/installation/hardware-and-operating-system-

requirements/      
 
O Cliente permite o acesso de saída – outbound access – (a um conjunto de endereços IP fixos) dos nós de cluster (cluster 

nodes) Dynatrace Managed à Internet para realizar a validação da licença e o download automático dos pacotes de 
atualização (o deployment é definido pelo Cliente), e para enviar métricas de auto-monitoramento de saúde do(s) nó(s) de 
cluster Dynatrace Managed. Toda comunicação é de saída somente, criptografada (TLS 1.2) e totalmente auditável pelo 

Cliente. Todos os dados de monitoramento permanecem na infraestrutura definida pelo Cliente. 

 

DYNATRACE PREMIUM ALTA DISPONIBILIDADE PARA DYNATRACE MANAGED (DYNATRACE PREMIUM HIGH 

AVAILABILITY FOR DYNATRACE MANAGED) 

O Dynatrace Premium High Availability permite que os clusters gerenciados pelo Dynatrace sejam implantados em data 
centers distribuídos regionalmente, permitindo resiliência contra interrupções /paradas no data center. É uma licença 

adicional medida pelas Unidades de Host de pico monitoradas pelo Dynatrace Managed cluster. 

 

DYNATRACE ONE PREMIUM 

A remuneração pelo Dynatrace ONE Premium cobre assinaturas e/ou licenças Dynatrace SaaS ou Dynatrace Managed 
("Produtos Dynatrace") do Cliente que estão ativas a partir da Data de Início. Compras adicionais dos produtos Dynatrace 
durante o período serão acompanhadas de uma taxa adicional Dynatrace ONE Premium. As taxas de renovação serão 

baseadas nos Produtos Dynatrace licenciados no momento da renovação. A oferta Dynatrace ONE Premium está descrita 
em https://www.dynatrace.com/services-support/dynatrace-one-premium/ e inclui sessões de integração (on-boarding) ou 
treinamento com um Especialista de Produto (Product Specialist). Essas sessões podem ser adquiridas em incrementos 

de 1, 2 ou 3 por semana e não são transferidas/adiadas se não forem usadas semanalmente. 

https://www.dynatrace.com/support/help/deploy-dynatrace/managed/installation/hardware-and-operating-system-requirements/
https://www.dynatrace.com/support/help/deploy-dynatrace/managed/installation/hardware-and-operating-system-requirements/
https://www.dynatrace.com/services-support/dynatrace-one-premium/

