Σσνεργαζία ΕΔΕΤ με Microsoft για ηην προμήθεια θθηνού
λογιζμικού ζηοσς θοιηηηές ΑΕΙ/ΤΕΙ

Η ζσνεργαζία
Τν Εζληθό Δίθηπν Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΕΔΕΤ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Microsoft παξέρεη
ζηελ Ειιεληθή Αθαδεκαϊθή θνηλόηεηα ηωλ ΑΕΙ & ΤΕΙ ηελ δπλαηόηεηα αγνξάο ινγηζκηθνύ
ηεο Microsoft ζε ηδηαίηεξα πξνλνκηαθέο ηηκέο.
Απνηεινύλ ηα λόκηκα πξνϊόληα ηα νπνία δηαηίζεληαη ζε θνηηεηηθέο ηηκέο (πεξίπνπ ζην 10%
ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπο).
Αλάινγεο ζπκθωλίεο έρνπλ γίλεη ζηα πεξηζζόηεξα Αθαδεκαϊθά Ιδξύκαηα ηνπ εμωηεξηθνύ.
Τι περιλαμβάνει;
Τα δηαζέζηκα πξνϊόληα βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.msoffice4students.gr θαη είλαη
ηα εμήο:
1. Microsoft Office Professional Plus 2010 (κόστος με ΦΠΑ: 64,99 €)
Είλαη ην πιήξεο παθέην Office θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
Word ,

OneNote,

Excel,

Publisher,

PowerPoint,

Access,

Outlook with Business Contact Manager,

InfoPath,

SharePoint Workspace &

Lync.

2. Windows 7 upgrade (κόστος με ΦΠΑ: 82,99 €)
3. Microsoft Office MAC student 2011(κόστος με ΦΠΑ: 82,99 €). Πεξηιακβάλεη:
Microsoft® Excel® for Mac 2011, Microsoft® Outlook® for Mac 2011, Microsoft®
PowerPoint® for Mac 2011 & Microsoft® Word 2011.
Οι Δικαιούτοι
Δηθαηνύρνη είλαη όινη νη θνηηεηέο ηωλ Ειιεληθώλ Δεκόζηωλ Αθαδεκαϊθώλ Ιδξπκάηωλ ΑΕΙ θαη
ΤΕΙ. Οη θνηηεηέο γηα λα δηθαηνύληαη ηηο εηδηθέο θνηηεηηθέο ηηκέο ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ
ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηδηόηεηα, θάλνληαο login κε ηα ζηνηρεία πξόζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
ζηελ Υπνδνκή Ταπηνπνίεζεο θαη Εμνπζηνδόηεζεο (Authentication & Authorization
Infrastructure - AAI). Μόιηο ην ζύζηεκα πηζηνπνηήζεη ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηδηόηεηα ζα
κεηαβνύλ απηόκαηα ζε αζθαιέο web store ηεο Microsoft, όπνπ αθνύ πιεξώζνπλ κε ηελ
πηζηωηηθή ηνπο θάξηα, ζα κπνξνύλ λα θαηεβάζνπλ ην Office ProPlus ή ηα Windows καδί κε
ηνλ απζεληηθό θωδηθό ελεξγνπνίεζεο. Τα πξνϊόληα κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ θαη κεηά
ηελ απνθνίηεζε ηνπο – είλαη δηθά ηνπο γηα πάληα!
Κάζε θνηηεηήο δηθαηνύηαη κόλν κία άδεηα, ηελ νπνία κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ζην βαζηθό ηνπ
PC (π.ρ. ζην desktop ηνπ) θαη ζε έλα επηπιένλ θνξεηό PC πνπ ρξεζηκνπνηεί (π.ρ. ζην laptop
ηνπ).
Πως μπορώ να αγοράζω ζηις ειδικές ηιμές για θοιηηηές;
1. Κάληε click ζην «Αγνξάζηε Τώξα»
2. Εηζάγεηε ηνλ όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θωδηθό πξόζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ Υπνδνκή
Ταπηνπνίεζεο θαη Εμνπζηνδόηεζεο (Authentication & Authorization Infrastructure - AAI).
3. Μεηά από ηελ επηβεβαίωζε ηωλ ζηνηρείωλ ζαο, πηέζηε ζην «Μεηαβείηε ζην Ηιεθηξνληθό
Καηάζηεκα».
4. Μεηαβαίλεηε ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ηεο Microsoft (ε γιώζζα πιένλ είλαη ε
Αγγιηθή).
5. Επηιέμηε ην πξνϊόλ πνπ επηζπκείηε λα αγνξάζεηε.
6. Η ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη, δελ πεξηιακβάλεη ΦΠΑ. Τν ΦΠΑ 23% ζα πξνζηεζεί ζην ηειεπηαίν
ζηάδην. Οη ηειηθέο ηηκέο είλαη απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξώηε ζειίδα.
7. Αγνξάζηε ηνλ απζεληηθό θωδηθό ελεξγνπνίεζεο (license key) ηεο Ειιεληθήο (Greek) ή
Αγγιηθήο (English) έθδνζεο.
8. Καηεβάζηε (download) ην πξνϊόλ πνπ αγνξάζαηε.

