Študentské licencie programu ATF
Vážení,
ďakujeme Vám, že používate náš vyučovací program ATF a veríme, že s ním
budete spokojní. Nová verzia ATF 9.5 obsahuje okrem textov učebnice „Administratíva
a korešpondencia“ pre 1. ročník obchodných akadémií aj texty upravené pre základné
školy.
Zároveň Vás upozorňujeme na licenčnú verziu nášho programu pod názvom študentská
licencia. Uvedením študentskej licencie reagujeme na požiadavky škôl na to, aby ich
žiaci, študenti i pedagógovia mohli používať program ATF pre výučbu všetkými
desiatimi i doma na svojich počítačoch. Chceme priaznivou cenou študentov presvedčiť
a vychovávať k používaniu legálneho softwaru.
Študentská licencia programu je bežnou plnou verziou programu iATF. Program iATF
je plnou verziou programu ATF doplnenou o sťahovanie RSS článkov z internetu.
Oproti bežnej verzii je možné ju zakúpiť za cenu výrazne nižšiu.
Podmienky odberu:
1) Študent, žiak či pedagóg môže zakúpiť študentskú licenciu programu ATF len
prostredníctvom školy.
2) Škola, ktorá objednáva program ATF za cenu študentskej licencie, musí vlastniť
multilicenciu alebo sieťovú licenciu programu ATF (resp. iATF).
3) Koncovým vlastníkom študentskej licencie programu ATF môže byť len študent,
žiak či pedagóg školy. Títo sú zároveň zodpovední za nešírenie programu.
Cena študentskej licencie:
Cena študentskej licencie je 7,-€. Cena nie je závislá od počtu objednaných kusov.
Program je možné za túto cenu kedykoľvek priobjednať.
Spôsob dodania:
Program dodávame buď elektronicky mailom alebo na CD poštou.
Pri objednaní 1 až 5 kusov dodávame program len elektronicky mailom.
V prípade objednania s dodaním elektronicky požadujeme zaslanie zoznamu študentov
vrátane ich adries trvalého bydliska. Tieto údaje použijeme len na licencovanie
programu. Program Vám obratom zašleme cez www.uschovna.cz vo forme zip súboru
obsahujúceho inštalačné súbory pre jednotlivých študentov. Faktúru v elektronickej
podobe Vám zašleme na mail.
Pri objednaní alebo doobjednaní menšieho počtu sa možno dohodnúť aj tak, že všetko
vybavíme elektronicky jednotlivo priamo so študentmi. V tomto prípade potrebujeme
v zozname uviesť i mailové adresy študentov. Zaslanie mena študenta nám postačí ako
dôkaz, že je študentom Vašej školy.

Študentskú licenciu je možné objednať e-mailom na atf@swx.sk alebo písomne
na nižšie uvedenej adrese. Programy posielame obratom ihneď po objednaní.
Veríme, že táto ponuka Vám umožní skvalitniť výučbu písania všetkými desiatimi
na klávesnici počítača a že zostane i v budúcnosti našimi užívateľmi.
S pozdravom
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