LICENCJA „SITE”
DLA EDUKACJI

Esri Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: esripol@esripolska.com.pl

LICENCJA „SITE” DLA EDUKACJI
Licencja „Site” dla Edukacji przeznaczona jest dla gminnych okręgów szkolnych, okręgów
bibliotek publicznych, dla muzeów oraz dla uczelni wyższych, kampusów uczelni wyższych lub
całych systemów szkolnictwa wyższego.
Cel i sposób użytkowania
Licencja „Site” dla Edukacji daje prawo do wykorzystania większości produktów ESRI na
nieograniczonej

liczbie

komputerów

należących

do

instytucji

edukacyjnej,

będącej

licencjobiorcą.
ESRI dopuszcza trzy zasadnicze sposoby wykorzystania oprogramowania dostarczonego
w ramach licencji:


dla potrzeb dydaktyki,



dla potrzeb badań naukowych,



do celów administracyjnych (m.in. zarządzania majątkiem, planowania przestrzennego,

planowania inwestycji, zapewnienia bezpieczeństwa, działań marketingowych, utrzymania
kontaktów z absolwentami, itp.) za wyjątkiem oprogramowania ArcPad, danych TeleAtlas
do oprogramowania ArcLogistics, rozszerzenia Data Interoperability do ArcGIS Desktop oraz
do ArcGIS Server (korzystanie z produktów: ArcPad, danych do ArcLogistics, rozszerzenia Data
Interoperability w celach administracyjnych jest możliwe za dodatkową opłatą niezależnie
od programu Site License).
Użycie licencji w celach komercyjnych jest zabronione.
Uwaga: Nauczanie lub badania prowadzone we współpracy z uniwersyteckim centrum GIS
lub innymi

uczelniami

o podobnym

profilu, w

czasie których

studenci

spotykają

się

z rzeczywistymi przypadkami i problemami; jak również praktyki studenckie w innych
organizacjach

opłacane

w

ramach

pozyskanych

grantów

nie

będą

traktowane

jako

wykorzystanie komercyjne.
Licencja umożliwia pracownikom uczelni w okresie ich stałego zatrudnienia na uczelni,
w

zakresie

w

jakim

pokrywa

się

on

z

na Licencję „Site” dla Edukacji, zainstalowanie i

okresem

obowiązywania

korzystanie z kopii

umowy

oprogramowania

na ich prywatnych komputerach wyłącznie do użytkowania w celach niekomercyjnych:
dydaktycznych i naukowo-badawczych. Za dystrybucję i udostępnienie oprogramowania wśród

NIP: 522-10-22-327; konto: ING BANK ŚLĄSKI O/Warszawa 86 kod
kod
1025 1000 0023 2712 5056
nr KRS 0000140787, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000 PLN

Esri Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: esripol@esripolska.com.pl

upoważnionych użytkowników końcowych, a także administrowanie licencjami odpowiada
Administrator Licencji lub Koordynator Licencji.

Prawa i obowiązki osób administrujących i obsługujących Licencję „Site” dla Edukacji
Licencja „Site” dla Edukacji wymaga wyłonienia zespołu odpowiedzialnego za nadzorowanie
prawidłowego zarządzania nią. W niektórych przypadkach funkcje te może spełniać pojedyncza
osoba delegowana przez instytucję.
Administrator Licencji
Administrator Licencji odpowiada za podpisanie i prawidłową realizację postanowień umowy
licencyjnej (Umowa Licencyjna „Site” dla Edukacji) zawieranej pomiędzy instytucją a ESRI
i

jej

autoryzowanym

dystrybutorem1.

Zazwyczaj

jest

to

główna

osoba

kontaktowa

dla ESRI Polska. Ta osoba może również pełnić funkcję Koordynatora Licencji.
Koordynator Licencji
Koordynator Licencji jest osobą odpowiadającą za zabezpieczenie, zarządzanie, dystrybucję
i instalację oprogramowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych licencjobiorcy.
Koordynator

odpowiada

za

przydzielanie

kodów

do

oprogramowania i

kodów

dostępu

do Virtual Campus. Powinien on być pierwszą osobą kontaktową dla poszczególnych jednostek
organizacyjnych i pracowników uczestniczących w takim programie licencjonowania. Zaleca się,
aby Koordynator Licencji posiadał odpowiednią wiedzę dotyczącą GIS i oprogramowania ESRI.
Koordynator może także pełnić rolę Osoby Kontaktowej ds. Technicznych.
Osoba Kontaktowa ds. Technicznych
Osoba(y)

Kontaktowa(e)

ds.

technicznych

to

pracownik

(pracownicy)

upoważniona

do kontaktów z Działem Wsparcia Technicznego ESRI Polska. Kontakt ten może być realizowany
przez telefon, faks lub e-mail. Wymagane jest wówczas podanie numeru użytkownika. Pytania
dotyczące spraw technicznych muszą być przekazywane ustaloną drogą, za pośrednictwem
wyznaczonej osoby, posiadającej odpowiednią wiedzę nt. technologii GIS i oprogramowania
ESRI. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawach technicznych muszą zostać wyznaczone
przez Administratora Licencji w chwili podpisywania umowy licencyjnej. Za przechowywanie
i

udostępnianie

informacji

dotyczących

Osób

Kontaktowych

odpowiada

Administrator

lub Koordynator Licencji.
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1

ESRI Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania ESRI w Polsce.

Administrator Standardowej Subskrypcji do portalu Virtual Campus
Administrator Standardowej Subskrypcji do portalu Virtual Campus jest główną osobą
kontaktową do spraw związanych z korzystaniem z Virtual Campus. Administrator odpowiada
za przechowywanie i zabezpieczenie głównego kodu dostępu (Master Code) do konta
użytkownika w portalu Virtual Campus (http://campus.esri.com/), a także za generowanie
i przydzielanie kodów dostępu wymaganych dla poszczególnych kursów. Administrator może
wyznaczyć

do

dziesięciu

osób

pełniących

funkcję

Przedstawiciela

ds.

Virtual

Campus

pomagających w zarządzaniu i dystrybucji kodów. Ze względu na fakt, że wszystkie kursy
dostępne są wyłącznie w języku angielskim, od Administratora Subskrypcji wymagana jest
dobra znajomość języka angielskiego.
Przedstawiciel ds. Standardowej Subskrypcji do portalu Virtual Campus
Przedstawiciel ds. Standardowej Subskrypcji do portalu Virtual Campus jest pracownikiem
wyznaczonym do pomocy Administratorowi Subskrypcji w zakresie dystrybucji kodów dostępu
wśród poszczególnych jednostek organizacyjnych licencjobiorcy.
Pracownicy uczelni
Poszczególne jednostki organizacyjne licencjobiorcy i ich pracownicy uczestniczą w programie
poprzez zabezpieczenie i utrzymanie oprogramowania ESRI w swoich komórkach. Główną osobą
kontaktową dla pracowników jest Koordynator Licencji.

NIP: 522-10-22-327; konto: ING BANK ŚLĄSKI O/Warszawa 86 kod
kod
1025 1000 0023 2712 5056
nr KRS 0000140787, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000 PLN

Esri Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: esripol@esripolska.com.pl

Elementy Licencji „Site” dla Edukacji
Licencja

„Site”

dla

Edukacji

może

obejmować

uczelnię,

kampus

uczelni,

zespół

współpracujących uczelni, okręg szkolny a także okręg bibliotek publicznych oraz muzea.
Licencja

„Site”

dla

Edukacji

umożliwia

użytkowanie

oprogramowania

objętego

licencją

na nieograniczonej liczbie komputerów.
Licencja „Site” dla Edukacji jest licencją roczną, udzielaną na podstawie rocznego kontraktu.
Przedłużanie licencji na kolejny rok wymaga ponownego podpisania umowy i wniesienia opłaty
rocznej.
Korzyści z użytkowania Licencji „Site” dla Edukacji :


Nieograniczona liczba stanowisk ArcInfo lub ArcEditor,



Nieograniczona liczba stanowisk oprogramowania wyszczególnionego na poniższej liście
Podstawowych elementów Licencji „Site” dla Edukacji,



2-5 akredytacji na Międzynarodową Konferencję Użytkowników Oprogramowania ESRI
w USA (włącznie z Konferencją Edukacyjną EdUC (Educational User Conference)),



Możliwość wskazania 3 Osób Kontaktowych ds. Technicznych,



Nieograniczony dostęp do kursów udostępnianych w ramach Standardowej Subskrypcji
do portalu Virtual Campus



Nieograniczony dostęp dla studentów do rocznych indywidualnych licencji edukacyjnych
ArcGIS Desktop (na poziomie ArcInfo z rozszerzeniami) – licencje indywidualne są
instalowane na osobistych komputerach studentów
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Podstawowe elementy Licencji „Site” dlaEdukacji
SITE LICENSE
Rozwiązania typu desktop:
ArcInfo
ArcEditor (do wyboru bezkluczowe licencje pojedyncze lub licencje sieciowe)
ArcView (do wyboru bezkluczowe licencje pojedyncze lub licencje sieciowe)

Rozszerzenia
do ArcGIS

Spatial Analyst

3D Analyst

Network
Analyst

Geostatistical
Analyst

Schematics

ArcPublisher

Tracking
Analyst

ArcScan for
ArcGIS

Maplex for
ArcGIS

Data Reviewer

Workflow
Manager

Data Interoperability
- do celów dydaktycznych i naukowych (nie
można używać do celów administracyjnych)
ArcView 3.3* z rozszerzeniami: ArcView Spatial Analyst, Network Analyst, 3D Analyst,
ArcPress for ArcView I ArcView Tracking Analyst (by request only)

*ArcView GIS 3.3 – produkt nie będzie już rozwijany, aktualizowany
SITE LICENSE
Rozwiązania serwerowe:
ArcGIS Server Enterprise Advanced (dla Windows)

Rozszerzenia
do ArcGIS
Server

Spatial Analyst

Schematics

3D Analyst

Network
Analyst (bez
danych)

Geostatistical
Analyst

Image Server

Workflow
Manager

Geoportal

Data Interoperability
- do celów dydaktycznych i naukowych (nie
można używać do celów administracyjnych)
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ArcIMS**

**ArcIMS – produkt nie będzie już rozwijany

SITE LICENSE
Rozwiązania deweloperskie:
EDN for Education2

(by request only)

SITE LICENSE
Rozwiązania mobilne:
ArcPad do celów dydaktycznych i naukowych (użycie w celach administracyjnych możliwe
jest wyłącznie po wykupieniu dodatkowej licencji ArcPad na cele administracyjne)

ArcGIS Mobile

SITE LICENSE
Inne rozwiązania:
ArcLogistics (z danymi Tele Atlas dla Ameryki Północnej i Europy) dane mogą być
użyte do celów dydaktycznych i naukowych
Esri Production Mapping (PLTS)
Esri Aeronautical Solution
Esri Defense Mapping
Esri Nautical Soultion

2

EDN (ESRI Developer Network) – program dla deweloperów oprogramowania tworzących i wdrażających aplikacje
w ArcGIS. Roczna subskrypcja EDN zawiera bibliotekę oprogramowania następujących produktów i zasobów
deweloperskich, które można wykorzystać do tworzenia szerokiego zakresu własnych aplikacji i rozwiązań GIS: ArcGIS
Engine, ArcGIS Server, ArcWeb Services.
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Dodatkowe informacje o Licencji „Site” dla Edukacji
Osoby upoważnione do instalowania oprogramowania w ramach Licencji „Site” dla Edukacji
Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej oprogramowanie może być instalowane i powielane
wyłącznie

przez

zainteresowane

Administratora
otrzymaniem

Licencji
kopii

lub

Koordynatora

oprogramowania

Licencji.

zobligowane

Wszystkie
są

do

osoby

kontaktu

z Administratorem lub Koordynatorem Licencji.
Jak

korzystać

z

pełnych

akredytacji

na

Międzynarodową

Konferencję

Użytkowników

Oprogramowania ESRI?
Program licencjonowania typu „Site” oferuje pełne akredytacje na Międzynarodową Konferencję
Użytkowników Oprogramowania ESRI. Ich liczba zależy od rodzaju licencji. Aby otrzymać taką
akredytację, należy skontaktować się z Administratorem Licencji. Administrator kontroluje,
ile akredytacji jest dostępnych oraz decyduje, komu zostaną one przydzielone. Kosztami
za nieupoważnione wykorzystanie Akredytacji zostanie obciążona macierzysta jednostka
organizacyjna pracownika lub on sam.
Internetowy biuletyn informacyjny dla administratorów Licencji „Site” dla Edukacji
ESRI okresowo publikuje internetowy biuletyn informacyjny dedykowany Administratorom
Licencji zatytułowany: „HigherEd Amin e-News”. Umieszczane w nim informacje dotyczą
zagadnień istotnych dla prawidłowego i skutecznego zarządzania licencją, a także powiadamiają
o nowych produktach, aktualizacjach, zasobach informacji istotnych z punktu widzenia
dydaktyki. Zainteresowanych otrzymywaniem tego biuletynu prosimy o zarejestrowanie się
na stronie: http://gis.esri.com/newsletters/pubs_form.cfm
Numery rejestracyjne, dodatkowe nośniki oprogramowania i wsparcie techniczne
Numer rejestracyjny jest niezbędny do zarejestrowania i uruchomienia licencji w trybie zarówno
pojedynczym jak i sieciowym. Numery są dostarczane w ramach protokołów odbioru
sporządzonych przez Dział Obsługi Klienta ESRI Polska. Znajdują się one również na stronie
dostępnej tylko dla użytkownika posiadającego dostęp do właściwego konta, z którego
użytkownik może pobrać pakiety instalacyjne. Wszelkie zapytania w tej sprawie powinny być
kierowane do Działu Obsługi Klienta bądź do Działu ds. Edukacji.
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W jaki sposób i kiedy będzie dostarczana aktualizacja oprogramowania?
Nowe

wersje

licencjonowania

oprogramowania,
typu

„Site”

aktualizacje

będą

na

oraz

bieżąco

nowe

pakiety

przesyłane

do

objęte

programem

Administratora

Licencji

pod warunkiem, że aktywny będzie serwis pogwarancyjny klienta.
Jak zamówić dodatkowe nośniki programów?
Instytucje posiadające Licencję „Site” dla Edukacji mogą złożyć zamówienie na dodatkowe
nośniki oprogramowania i dokumentację, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta ESRI Polska.
Zakup następuje na preferencyjnych warunkach definiowanych podpisanym kontraktem.
Składając zamówienie, należy mieć przygotowany numer klienta.
Jak otrzymać wsparcie techniczne ze strony ESRI?
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Działem Wsparcia Technicznego są wyłącznie osoby
pełniące funkcje Koordynatora Licencji lub Osoby Kontaktowe ds. Technicznych. Pozostali
użytkownicy są zobowiązani do kontaktowania się z Administratorem Licencji i uzyskania
informacji o osobach, które świadczą wsparcie techniczne wewnątrz instytucji. Wszyscy inni
mogą

skorzystać

z

bazy

wiedzy

udostępnianej

za

pośrednictwem

portalu

http://support.esri.com.
W jaki sposób informować o zmianach na stanowisku Administratora Licencji, Koordynatora
Licencji oraz Osób Kontaktowych ds. Technicznych upoważnionych do kontaktów z Działem
Wsparcia Technicznego ESRI Polska?
Administrator Licencji jest pierwszą i najważniejszą osobą upoważnioną do kontaktów z ESRI
Polska.

Dlatego

ma

on

obowiązek

informowania

ESRI

Polska

o

wszystkich

zmianach

personalnych wśród osób pełniących funkcje Administratora Licencji, Osób Kontaktowych
ds. Technicznych, Koordynatora Licencji oraz Administratora Standardowej Subskrypcji Kursów
Virtual

Campus

w

formie

pisemnej

za

pośrednictwem

maila

lub

faksu

przesłanego

do Działu Obsługi Klienta lub do Menadżera ds. Edukacji.
Program GIS i tworzenie programów nauczania
Czy i na jakich warunkach publikacje ESRI Press są dostępne dla personelu uczelni?
Pracownicy uczelni posiadającej Licencję „Site” dla Edukacji mają możliwość zakupu publikacji
ESRI Press na preferencyjnych warunkach zdefiniowanych kontraktem. Zainteresowanych
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prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta ESRI Polska. Do zamówienia wymagany będzie
numer klienta oraz dokument potwierdzający zatrudnienie w danej instytucji.
Virtual Campus – wyjaśnienia dotyczące standardowej subskrypcji
Informacje

dla

Administratora

Subskrypcji

dostępne

są

na

stronie

http://campus.esri.com/campus/subscription/admin.cfm.
Uwaga: Licencja „Site” dla Edukacji daje pracownikom i studentom instytucji edukacyjnych
nieograniczony dostęp do kursów opracowanych przez ESRI. Pozostałe kursy, przygotowywane
przez firmy/organizacje trzecie są dostępne dla pracowników i studentów ze specjalną zniżką
edukacyjną. Warunkiem korzystania z niej jest posiadanie adresu e-mail z komponentem „edu”.
Szczegółowe informacje mieszczą się na stronie: http://campus.esri.com. Istnieje również
możliwość zamówienia kursu za pośrednictwem ESRI Polska. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Czy ESRI udostępnia programy nauczania i gotowe materiały ćwiczeniowe?
Na stronach

ESRI (http://www.esri.com/industries/university/education/teach.html) można

znaleźć przykłady programów nauczania wykorzystujących technologię GIS. Istnieją także
zasoby nazwane ArcLesson – są to gotowe do wykorzystania projekty lekcji wykorzystujących
GIS.
Jak zaplanować, wdrożyć i utrzymać Program GIS w ramach uczelni?
Zainteresowanych odsyłamy do lektury dokumentu opracowanego w języku angielskim
przez menadżerów ds. edukacji w ESRI Inc.. Materiał źródłowy znajduje się na stronie:
http://www.esri.com/industries/university/education/startgis.html.
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