
 

TI-Nspire™ CX CAS -lisenssivaihtoehdot kouluille ja muille organisaatioille 
 
 Yksittäislisenssi (Single 1-year/3-year 

Subscription) 
Monen käyttäjän organisaatiolisenssi (Student Software Multi user 1-year / 3-year Subscription) 

Ominaista Jokainen käyttäjä vastaa itse lisenssistään. Oikeutta ei 
voida poistaa tai siirtää jälkikäteen muille.  

Pääkäyttäjä(t) määrittää käyttöoikeuden haltijat sähköpostiosoitteen perusteella ja voi muokata niitä myös jälkikäteen. 

Soveltuvuus Soveltuu yksityishenkilöille ja pieniin organisaatioihin 
tilanteissa, joissa luontevaa pääkäyttäjää ei ole. 

Soveltuu organisaatioille, joissa halutaan hallita käyttöoikeuksien haltioita keskitetysti. 

Toimitus Sähköpostitse toimitetaan haluttu määrä 
aktivointikoodeja taulukkomuodossa. 

Organisaation edustajalle lähetetään sähköpostiin kutsu. Ilmoitetun sähköpostiosoitteen on vastattava aiemmin luotua tai 
myöhemmin luotavaa käyttäjätunnusta.  

Lisenssiajan 
alkaminen ja 
päättyminen 

Jokainen käyttäjä määrittää alkamisajan käyttöönoton 
yhteydessä. Lisenssi päättyy aloituspäivästä määrätyn 
ajan kuluessa. 

Tilauksen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan haluttu alkamisaika. Kaikkien käyttäjien lisenssit alkavat ja päättyvät samaan 
aikaan. 

Käyttöönotto - Aktivointikoodit jaetaan käyttäjille   
- Käyttäjä siirtyy sivulle https://activation.ti.com/ 
- Käyttäjä luo uuden tunnuksen, kirjautuu 

Googlella tai luo uuden tunnuksen. 
- Käyttäjä syöttää aktivointikoodin sivustolle 
- Käyttäjä asentaa ohjelman  
- Käyttäjä kirjautuu ohjelmaan tunnuksillaan 

Ohjesivu http://nspire.fi/aloita/  

- Pääkäyttäjä vastaanottaa tilauksen sähköpostista ja siirtyy osoitteeseen edtech.ti.com/orgadmin 
- Pääkäyttäjä luo sivulla RYHMÄT käyttäjäryhmän, esim. 2023-aloittavat ja valitsee rastilla lisenssin 

Organisaatiot, joilla ei ole Google-tunnuksia käytössä Google-tunnuksia käyttävät organisaatiot 
- Pääkäyttäjä tallentaa käyttäjät csv-muodossa 

taulukkoon, jossa sarakkeet otsikoilla email ja 
name. 

- Pääkäyttäjä kutsuu uudet käyttäjät kohdassa 
KÄYTTÄJÄT > KUTSU ja valitsee rastin heille 
osoitettuun ryhmään 

- Käyttäjä vastaanottaa sähköpostista saamansa 
kutsun, luo sillä sähköpostiosoitteella itselleen 
käyttäjätunnuksen. 

- Käyttäjälle asennetaan ohjelma perusmuodossaan. 
- Käyttäjä kirjautuu ohjelmaan itse luomalla 

tunnuksellaan. 

Varmista, että käyttäjät sallivat sähköpostit 
toimialueelta edtech-mail.ti.com.  

- Pääkäyttäjä tallentaa käyttäjät csv-muodossa 
taulukkoon, jossa sarakkeet otsikoilla email, first 
name ja last name. 

- Pääkäyttäjä lisää uudet käyttäjät kohdassa 
KÄYTTÄJÄT > TUO ja valitsee rastin heille 
osoitettuun ryhmään. 

- Käyttäjälle asennetaan ohjelma 
perusmuodossaan. 

- Käyttäjä kirjautuu ohjelmaan painamalla ”Kirjaudu 
Googlella” 

Kokeile tai varmista organisaation Google-palveluista 
vastaavalta, että kirjautuminen sallitaan sivulle 
https://edtech.ti.com/ 

 
Kuvallinen ohjekooste: http://nspire.fi/admin ,  
Laaja ohjekirja: https://education.ti.com/html/webhelp/EG_OrgAdmin/FI/content/resources/pdf/v1.1/orgadmin_guidebook_fi.pdf 

Minimitilaus Ei minimitilausrajaa Minimitilaus 5 kpl. 

Tilaaminen Ilmoita sähköpostitse määrä ja haluttu kesto Ilmoita sähköpostitse määrä, kesto, ensimmäisen pääkäyttäjän sähköpostiosoite ja lisenssien haluttu alkamisaika. 

Hinta (alv 0%) 1-vuoden lisenssi 18.50 € / käyttäjä tai 3-vuoden lisenssi 53 € / käyttäjä. 

 
Ota yhteyttä ja valitaan yhdessä tarpeeseen soveltuva lisenssivaihtoehto! Myynti, opettajien koulutus ja tuotetuki: asiakaspalvelu@schoolstore.fi 


