Microsoft Edukacja - oferta
dla szkół

Najnowszy pakiet Microsoft Office dla szkoły:

Na wybrane komputery – zakup w ramach umowy licencjonowania grupowego Open Academic

Office Standard 2016

259,00zł
za jedną licencję
wieczystą

Office Professional Plus 2016

336,80zł
za jedną licencję
wieczystą

Dla całej szkoły – dla wszystkich pracowników i uczniów oraz na wszystkie komputery – zakup
licencji w ramach umowy licencjonowania grupowego OVS-ES

Office 365 ProPlus

119,90zł
za jednego
pracownika za 1 rok

Umowa OVS-ES
Szkoły, które kupią Office 365 ProPlus Office lub Professional Plus dla wszystkich
pracowników* w ramach umowy licencjonowania grupowego OVS-ES (Open Value
Subscription for Education Solutions), mogą:
zainstalować te licencje na wszystkich urządzeniach w szkole, co gwarantuje
legalność oprogramowania wykorzystywanego w szkole,
zapewnić benefit w postaci bezpłatnego pakietu Office 365 ProPlus dla
wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników do wykorzystywania na 15
urządzeniach prywatnych: 5 PC/ Mac, 5 tabletach, 5 smartphonach,
korzystać z najnowszej wersji pakietu Office w trakcie obowiązywania umowy
OVS-ES – obecnie jest to wersja Office Professional Plus 2016,
zapewnić korzystanie z tej samej wersji produktu, dzięki czemu nie ma
problemów z pracą na wspólnych dokumentach,
podnieść swoją konkurencyjność poprzez korzystanie oraz wyposażanie
uczniów w najnowsze aplikacje do nauki i pracy.

Główne warunki umowy OVS-ES
Umowa umożliwia uzyskanie licencji na produkty dla całej szkoły na zasadzie
subskrypcji na rok lub 3 lata z możliwością przedłużenia.
Aby skorzystać z umowy OVS-ES, należy kupić Office 365 ProPlus lub Office
Professional Plusdla wszystkich pracowników*.

- to nauczyciele oraz pracownicy administracyjni, którzy używają sprzętu
* Pracownicy
komputerowego instytucji edukacyjnej. Przy zakupie Office Professional Plus uwzględnia

się pracowników, którzy pracują co najmniej 200h rocznie. Przy zakupie Office 365
ProPlus uwzględnia się wszystkich pracowników, niezależnie od liczby godzin pracy w
ciągu roku.

Office 365 dla Szkół
Office 365 ProPlus to subskrypcja pakietu Office, obejmująca programy: Word, PowerPoint,
Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access i Skype dla Firm, zawsze w najnowszej wersji.

Każdy użytkownik może zainstalować oprogramowanie
na swoich 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach
oraz 5 smartfonach. Dodatkowo zyskuje 1TB osobistej
przestrzeni na wirtualnym dysku OneDrive dla Firm, na
którym może przechowywać wszystkie swoje pliki, aby
mieć do nich stały dostęp z dowolnego miejsca
i łatwo udostępniać je innym.

Zarówno pakiet Office Professional Plus 2016,
jak i usługa Office 365 ProPlus, udostępniają programy
pakietu Office. Pakiet Office Professional Plus 2016
charakteryzuje się tradycyjną instalacją pakietu Office
na konkretnym urządzeniu. Z kolei usługa office 365
ProPlus jest przypisana do określonego użytkownika,
co umożliwia instalację pakietu Office na kilku
urządzeniach tego użytkownika, a także jest dostępna
w postaci subskrypcji.
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