Adobe oktatási kedvezmény
Az Adobe mindig is kiemelten kezelte az oktatás témakörét, ezért alakította ki speciális oktatási
licenckonstrukcióit, amelyek lehetőséget biztosítanak az oktatási intézményeknek, hogy
rendkívül kedvező feltételek mellett juthassanak az Adobe grafikai, nyomdaipari, webes,
audiovizuális és oktatási szoftvereihez.
Miért jobb a licenckonstrukcióban történő vásárlás?
·
·
·
·
·
·
·

rendkívül kedvező árak
nem szükséges a szoftverek aktiválása
névre szóló licencek - elvesztés, megsemmisülés esetén könnyen pótolhatók
nem keletkezik felesleges dokumentáció és lemezkészlet
egyetlen, könnyedén nyilvántartható szériaszám, egyszerűbb adminisztráció
lehetőség a tanárok számára, hogy otthoni számítógépükön is használhassák a
szoftvereket
oktatást, tanulást segítő, modern igényeket kielégítő szoftverek

Mely intézmények jogosultak oktatási kedvezmény igénybe vételére?
Az Adobe oktatási licencpolitikája alapján csak és kizárólag az alábbi nonprofit jellegű oktatási
intézmények jogosultak oktatási licence vásárlására és használatára:
·
·
·
·
·
·

állami és magán általános-, közép- és felsőfokú iskolák, gimnáziumok, gyakorló
tanítóképző intézetek
főiskolák és egyetemek
kutatóközpontok
állami felnőttoktatási intézmények
kormányzati iskolák
oktatási kutatólaboratóriumok

Nem jogosultak oktatási licencre az alábbi intézmények:
·
·
·
·
·
·
·

nem akkreditált iskolák
múzeumok
kórházak (kivéve azon intézmények, amelyek kapcsolatban állnak valamely
egyetemmel, pl. SOTE, PTE, DOTE stb.)
templomok
vallási szervezetek
könyvtárak
levéltárak

Milyen termékekre vonatkozik?
A megoldás a legtöbb angol (IE) és magyar nyelvű (HU) Adobe asztali termékekre vonatkozik
(pl. Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Captivate, RoboHelp stb.).
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K-12 (Általános- és középiskoláknak)
A K-12 megoldás az általános- és középiskoláknak szánt konstrukció, amely a kreatív
szoftverek vásárlása esetén nyújt rendkívüli kedvezményt.
Milyen oktatási intézményeknek szól?
A megoldást kizárólag nonprofit állami-, illetve magánkézben lévő általános- és középiskolák
vehetik igénybe.
Milyen termékekre vonatkozik?
A K-12 megoldás csak az angol nyelvű (IE) Adobe Creative Suite 4 csomagokra vonatkozik:
·
·
·
·

CS4 Design Standard és Design Premium (DTP és grafikai szoftverek)
CS4 Web Standard és Web Premium (webes szoftverek)
CS4 Production Premium (audio-video szoftverek)
CS4 Master Collection (DTP, grafikai, webes és audio-video szoftverek)

Mi a K-12 lényege?
Az ajánlat keretében az általános- és középiskolák, illetve az intézményben dolgozó tanárok
nagyságrendekkel kedvezőbb áron juthatnak hozzá az oktatáshoz szükséges Adobe CS4
szoftverekhez. Mindez a gyakorlatban annyit tesz, hogy 4-5 dobozos termék (vagy 20-25 EDU
oktatási licences termék) áráért gyakorlatilag 500 + 50 szoftvert kap az iskola. A K-12
megoldás tehát jóval kedvezőbb, mint a hagyományos oktatási licenckonstrukció, így
biztosítható a szoftverlegalitás egy teljes intézményen belül.
A rendkívül kedvező ajánlatnak köszönhetően a szoftvereket az oktatási intézmény összes
(max. 500) számítógépére fel lehet telepíteni. Ezen felül arra is lehetőség van, hogy 50 tanár az
otthoni gépére is telepítse a programokat (kizárólag oktatási célra szánt anyagok készítésére).
Az Adobe az alábbi DVD-ket ajándékozza a K-12 keretében vásárolt szoftverek mellé:
·
·

Adobe Digital Careers Teaching Resources DVD
Adobe Creative Suite 4 Video Workshop

További tudnivalók:
·
·
·
·
·
·
·

A szoftvereket kizárólag oktatási célokra lehet használni.
Vásárláskor a megrendelő egy igazolást kap a szoftverlicencekről a szériaszámokkal
együtt.
A telepítéshez szükséges lemez ára 8000 Ft + ÁFA. A telepítéshez több lemezt is lehet
rendelni.
A korábbi Macromedia K-12 licenceket nem lehet upgrade-del frissíteni.
A csomagokat nem lehet feltelepíteni az oktatási intézmény egyéb kirendeltségein.
A csomagokat nem lehet felbontani, és az egyes szoftvereket külön telepíteni.
A csomagokat Microsoft Windows és Mac OS X operációs rendszerekre is lehet
telepíteni.
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