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Licencja Imagine
Zasady korzystania z zasobów Licencji
na komputerze własnym użytkownika
1) W ramach programu Microsoft Imagine Premium pracownicy i studenci Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska uzyskują legalny i bezpłatny dostęp do profesjonalnego oprogramowania firmy Microsoft. Program Imagine pozwala zapoznać się z możliwościami technologii firmy Microsoft szeroko
stosowanymi w różnych placówkach naukowych i firmach prywatnych.
2) Przykładowa oferta programów Microsoft dostępnych w Imagine: .NET Professional, Windows 8.1,
Windows 10, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012r2, .NET Enterprise Server, SQL Server,
Exchange Server, Microsoft Visual Studio, Access, Project, Visio, MapPoint … i wielu pozostałych
systemów I aplikacji Microsoftu.
3) Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w systemie ELMS
i w systemie wspomagającym system ELMS wykorzystywanym w celu rejestracji.
4) Zgłoszenie dostępu do programu Imagine uzyskuje się poprzez wysłanie emaila na adres: elmsbio@us.edu.pl. Email zgłoszeniowy musi być wysłany wyłącznie z maila uniwersyteckiego
w domenie @us.edu.pl. Każdy mail w innej domenie będzie usuwany przez automatyczny filtr.
5) Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz proponowane hasło. W zgłoszeniu należy podać
nazwę programu oraz jego wersję językową.
6) Doktoranci i Studenci w zgłoszeniu proszeni są o podanie kierunku i typu studiów (licencjat, uzupełniające - magisterskie, doktoranckie).
7) Dostęp do zasobów Imagine dla doktorantów i studentów jest przydzielany na jeden rok akademicki tj. od stworzenia konta do 30 września każdego roku. Przedłużenie ważności konta uzyskuje
się poprzez wysłanie emaila na elms-bio@us.edu.pl zawierającego: aktualny login oraz email
(i prośbę o przedłużenie ważności konta na kolejny rok akademicki). Podobnie jak w przypadku
założenia konta email musi być wysłany wyłącznie z maila uniwersyteckiego w domenie
@us.edu.pl. Każdy mail w innej domenie będzie usuwany przez automatyczny filtr.
8) W zgłoszeniu MUSI być umieszczone podpisane zobowiązanie się do przestrzegania postanowień
umowy licencyjnej Imagine oraz umowy EULA programu uzyskanego z Imagine. Nieznajomość treści umów licencyjnych nie zwalnia z odpowiedzialności za niezgodne z licencją użytkowanie. ABSOLUTNIE nie wolno wykorzystywać programów z IMAGINE dla celów komercyjnych. ABSOLUTNIE
nie wolno sprzedawać i przekazywać programów i kluczy osobom trzecim. Nieprzestrzeganie tych
zasad będzie się wiązać z zablokowaniem dostępu do systemu.
9) Administrator zwraca uwagę na DOKŁADNE zapoznanie się z umowami EULA programów dostępnych w Imagine.
10) Treść umowy licencyjnej, przykładowe zgłoszenie (plik zgłoszenie txt, po wypełnieniu możesz
„wkleić” do listu) znajdziesz na naszej stronie wydziałowej www.wbios.us.edu.pl w zakładce: NA
SKRÓTY: Wydziałowa Informatyka.
11) Potwierdzenie założenia konta w e-academy oraz linka do strony administrator licencji Imagine
prześle na Państwa adres (tez z którego Wysłali Państwo zgłoszenie).
12) Czas oczekiwania na utworzenie konta: do dwóch tygodni. Czas oczekiwania na przedłużenie ważności konta do 48 godzin.
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