PROGRAMY LICENCYJNE DLA EDUKACJI - SZKÓŁ, UCZELNI WYŻSZYCH I POZOSTAŁYCH UPRAWNIONYCH JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH
Nazwa programu licencyjnego

OPIS

BENEFITY

OPROGRAMOWANIE

Corel Academic Site Licence

Corel AcademicTransactional (na stanowisko)

Corel Classroom License 15+1

Niedrogi, łatwy do zarządzania
pakiet kluczowych programów w
rocznej lub trzyletniej subskrypcji dla
całej szkoły/uczelni/wydziału.
Jednostki edukacyjne mają
zapewniony dostęp do szerokiej
gamy produktów firmy Corel wraz z
gwarancją uaktualnień do
najnowszych wersji w czasie trwania
licencji.

Popularny sposób zakupu licencji wieczystych,
zawierający elastyczny model oparty na grupach
cenowych uzależnionych od liczby licencji z
przystępnymi cenami, z możliwością dokupienia
ochrony uaktualniania.

Niedrogi 15+1 stanowiskowy pakiet
licencji wieczystych dla "klasy i
nauczyciela" - produkt do
komputerowej pracowni szkolnej.
Szeroki wybór produktów kreatywnych i
cyfrowych. Njajtańsze cenowo
rozwiązanie dla szkół.

Bardzo proste i wyjątkowo opłacalne
wdrożenie szerokiej gamy produktów
Corel w opcjach Standard lub
Premium do wyboru.
Produkty w całej szkole,uczelni,
wydziale są instalowanie w tylu
kopiach, ilu chcesz - bez potrzeby
dodatkowych zgłoszeń Ochrona
Upgrade jest wliczona w cenę, dzięki
czemu szkoła korzysta zawsze z
najnowszych wersji programów.

Jednostka edukacyjna wybiera z szerokiej gamy
produktów do grafiki, mediów cyfrowych, projektu
technicznego i narzędzi, kupując tylko tyle licencji
wieczystych, ile faktycznie potrzebuje, -minimum
zakupu - tylko jeden użytkownik.

Idealny zakup dla pracowni szkolnej na
16 stanowisk dla produktów:
CorelDRAW®
Corel® Painter®,
Corel® PaintShop® Pro,
Corel VideoStudio® Pro,
CorelCAD™
Pinnacle Studio

Standard Licence:
CorelDRAW®
Corel® Painter®
Corel® VideoStudio®
(compare with Corel®
VideoStudio® Pro »)
Corel® PaintShop® Pro
Corel® PDF Fusion™
Premium Licence:*
Wszystkie produkty pakietu
Standard +
CorelDRAW® Technical Suite
CorelCAD™;
* Licencje Premium są dostępne jedynie dla:

Dostępne dla:
CorelDRAW®
Corel® Painter®
Corel® VideoStudio® Pro
Corel® PaintShop® Pro
Corel® WinDVD
CorelDRAW® Technical Suite
CorelCAD™
Corel® WordPerfect® Office
Corel® PDF Fusion™

Dostępne dla:
CorelDRAW®
Corel® Painter®
Corel® VideoStudio® Pro
Corel® PaintShop® Pro,
Pinnacle Studio,
CorelCAD™

szkół średnich i wyższych, nie obejmuje szkół
podstawowych

PLATFORMA
SYSTEMOWA

RODZAJ LICENCJI

INSTYTUCJE

POZIOMY CENOWE

SZKOLENIE
WYKORZYSTANIE
LICENCJI

Wszystkie produkty dla systemów
Windows, dodatkowo poniższe
produkty dla systemów Mac

Wszystkie produkty dla systemów Windows,
dodatkowo poniższe produkty dla systemów Mac

Wszystkie produkty dla systemów
Windows, dodatkowo poniższe
produkty dla systemów Mac

• Corel® Painter® PC & Mac
• CorelCAD™ PC & Mac

• Corel® Painter® PC & Mac
• CorelCAD™ PC & Mac

• Corel® Painter® PC & Mac
• CorelCAD™ PC & Mac

Subskrypcja roczna lub trzyletnia z
opcją przedłużenia na kolejny okres
lub wykupem licencji po okresie 3letnim

Licencja wieczysta, bezteminowa

Licencja wieczysta, bezteminowa,
ograniczona do instalacji na 16
stanowisk

Wszystkie instytucje edukacyjne

Wszystkie instytucje edukacyjne

Tylko szkoły podstawowe, gimnazja i
szkoły średnie

Stała cena uzależniona od
wybranego poziomu i programu
Standard lub Premium

Poziomy cenowe uzależnione od liczby
zakupionych licencji wybranego produktu

Jeden poziom cenowy obejmujący 16
stanowisk, uzależniony od wybranego
produktu

Zasoby internetowe

Zasoby internetowe

Zasoby internetowe

Pracownicy mogą używać
oprogramowania na komputerze
domowym

Pracownicy mogą używać oprogramowania na
komputerze domowym

Do użytku domowego dla jednego
nauczyciela

Do wyboru: Jeden rok lub trzy lata*
CZAS TRWANIA LICENCJI (Odnawialne); * z możliwościa wykupu po Licencje nieograniczone czasowo. Opcjonalnie
zakupie licencji 3 letniej
możliwe wykupienie upgrade z ochroną na 1 rok

CO PO ZAKOŃCZENIU
LICENCJI

Należy odnowić licencję po
zakończeniu okresu subskrypcji, w
przeciwnymn razie należy przerwać
stosowanie
oprogramowania i odinstalować lub
wykupić licencje na własność
( "Buy-out") - tylko dla licencji 3 -letniej

Licencje wieczyste, kontynuacja korzystania z
oprogramowania
Przy wykupie opcjonalnej ochrony uaktualnienia
może być ona odnawiana co roku. Gdy
wygasa ochrona uaktualnienia
nie będzie już możliwości
bezpłatnych aktualizacji oprogramowania

Licencja nieograniczona czasowo,
wieczysta

Licencje wieczyste; kontynuacja
korzystania z oprogramowania

Licencje edukacyjne nie mogą być wykorzystywane do komercyjnej działalności.
Do zakupu licencji edukacyjnych uprawnieni są również nauczyciele, nauczyciele akademiccy i wykładowcy, studenci i uczniowie, biblioteki i in.

