תנאי רישיון תוכנות המיקרוחנות באוניברסיטה העברית






הרשות למחשוב מפעילה "מיקרוחנות" בה נמכרות תוכנות לסגל
האוניברסיטה.
התוכנות נמכרות כנגד תקציב אוניברסיטאי בלבד ,והרוכשים מתחייבים
להשתמש בהן לצרכי עבודתם בלבד.
תוכנות המופצות ללא תשלום מיועדות למחשבים המחוברים לרשת
האוניברסיטאית ,ומחייבות אף הן הזמנה הכוללת מספר תקציב .תוכנות
אלו ישלחו למשתמש ללא חיוב התקציב.
כל תוכנה הנרכשת במיקרוחנות ,חייבת ברישיון  /רישום מתאים.
כל התוכנות מיועדות להתקנה על מחשב אחד בלבד ,אלא אם מצויין
אחרת.

Microsoft Office
 בחבילת התוכנה  Officeנכללות מספר תוכנות .אין ל"פרק את החבילה"
ולהתקין לדוגמא :במחשב אחד  Wordובמחשב שני .Excel
 התוכנה מיועדת למחשב אחד בלבד ואין להתקינה במחשב נוסף.
 ניתן להסיר את התוכנה ממחשב ולהתקין אותה על מחשב חדש.
 המחזיקים ברישיון  Officeזכאים להתקין גרסה קודמת של .Office
שדרוג של מע' ההפעלה Windows Operating System
 ברכישת מחשב חדש ,יש לרכוש מהספק גם מערכת הפעלה הראשונית
) .(First time installationיש לדרוש את הרישיון המקורי של Microsoft
ולא להסתפק בכך שמערכת הפעלה מותקנת במחשב .
 לא ניתן לרכוש במיקרוחנות מערכת הפעלה ראשונית )First installation
 (timeאלא שדרוג גרסה בלבד.
 אסור להעביר מערכת הפעלה ממחשב אחד לאחר )גם אם משביתים את
אחד המחשבים(.
 המחזיקים ברישיון למערכת הפעלה זכאים להתקין גרסה קודמת.
 מותר להתקין את מערכת ההפעלה על מחשב אחד בלבד.
 לפני שדרוג של מערכת ההפעלה מומלץ לבדוק אם קיימת תאימות
לחומרה ולתוכנות המותקנות במחשב.
Visio Pro / One Note / Visual Studio Pro
 יש להתקין תוכנות אלו על מחשב אחד בלבד.
 אין הגבלת תוקף לרישיון התוכנה.
Parallels
 ניתן לרכוש את התוכנה בלבד ,או חבילה הכוללת + Office + Parallels
.Win
 הרשיון תקף למחשב אחד בלבד.
Acrobat

 יש להתקין את התוכנה על מחשב אחד בלבד.
 אין הגבלת תוקף לרישיון התוכנה.
Photoshop CC for Teams
 הרישיון תקף עד לתאריך המצוין.
 בתום התקופה יש לרכוש רישיון חדש  -אין חידוש רישיון.
 בעל הרישיון יכול להתקין את התוכנה עם הרישיון ב 2-מחשבים
שברשותו ,כל עוד התוכנה אינה פעילה בהן בו-זמנית.
CC for Teams Complete
 הרישיון תקף עד לתאריך המצוין.
 בתום התקופה יש לרכוש רישיון חדש  -אין חידוש רישיון.
 בעל הרישיון יכול להתקין את התוכנה עם הרישיון ב 2-מחשבים
שברשותו ,כל עוד התוכנה אינה פעילה בהן בו-זמנית.
Endnote
 הרישיון תקף למחשב אחד בלבד.
 הרישיון תקף עד לתאריך המצוין.
 בתום התקופה יש להסיר את התוכנה מהמחשב ,וניתן לרכוש רישיון חדש
 אין חידוש רישיון.Mathematica Network
 התוכנה חינמית למחשבים המחוברים לרשת האוניברסיטאית בלבד.
 אין צורך לחדש רישיון ,חידוש הרישיון מתבצע בשרת האוניברסיטאי.
Mathematica Standalone
 ניתן להזמין בעלות של רישיון  Standaloneאחד  2קודים עבור 2
מחשבים  -יש לציין זאת בהערות בעת ההזמנה.
 הרישיון תקף עד לתאריך המצוין.
 בתום התקופה יש לרכוש רישיון חדש  -אין חידוש רישיון.
Matlab Network
 התוכנה חינמית למחשבים המחוברים לרשת האוניברסיטאית בלבד.
 אין צורך לחדש רישיון ,חידוש הרישיון מתבצע בשרת האוניברסיטאי.
Matlab Standalone
 רישיון למחשב אחד בלבד.
 הרישיון תקף עד לתאריך המצוין.
 בתום התקופה יש לרכוש רישיון חדש  -אין חידוש רישיון.
SPSS






בעל הרישיון יכול להתקין את התוכנה עם הרישיון ב 2-מחשבים שברשותו
)אחד נייד ואחד נייח( כל עוד התוכנה אינה פעילה בהן בו-זמנית.
הרישיון תקף עד לתאריך המצוין .התראה על חידוש הרישיון מתקבלת
בתוכנה המותקנת.
חידוש הרישיון עבור הגרסה המותקנת אפשרי רק עבור שתי גרסאות
התוכנה האחרונות במיקרוחנות .יש לבצע את החידוש באמצעות הזמנה
לחידוש רישיון ללא תשלום.
חידוש רישיון מגרסאות ישנות יותר מחייב רכישת רישיון של גרסה עדכנית
של התוכנה.

Mathtype
 רישיון למחשב אחד בלבד.
 אין הגבלת תוקף לרישיון התוכנה.
Origin
 רישיון למחשב אחד בלבד.
 הרישיון תקף עד לתאריך המצוין .התראה על חידוש הרישיון מתקבלת
בתוכנה המותקנת.
 גרסת הרשת מיועדת למחשבים המחוברים לרשת האוניברסיטאית בלבד
וכרוכה בתשלום .לצורך רכישת רישיון זה יש לספק את ה IP-של המחשב
בהערות ההזמנה.
 בתוכנת ה  Standaloneניתן לעבוד במחשבים שאינם מחוברים לרשת
האוניברסיטאית.
JMP
 רישיון למחשב אחד בלבד.
 הרישיון תקף עד לתאריך המצוין .התראה על חידוש הרישיון מתקבלת
בתוכנה המותקנת.
 בתום התקופה יש לרכוש רישיון חדש  -אין חידוש רישיון.
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