TI-Nspire™ CX CAS -lisenssivaihtoehdot kouluille
Yksittäislisenssi

Volyymilisenssi

Verkkolisenssi

Single License

Volume License

SML = School-managed License

Ominaista

Ohjelmisto aktivoidaan lisenssikoodilla
yhdelle tietokoneelle.

Ohjelmisto voidaan aktivoida samalla
lisenssikoodilla useille tietokoneille asetetun
määrän mukaisesti.

Soveltuvuus

Soveltuu tilanteisiin, joissa laitteiden määrä
on pieni tai opiskelijat vastaavat itse lisenssin
aktivoinnista. Lisäksi yksittäislisenssi sopii
lisätilaukseksi volyymilisenssille.

Soveltuu tilanteisiin, joissa käyttäjä käyttää
ohjelmaa yhdellä henkilökohtaisella
tietokoneellaan. Mikäli määrä on suurempi ja
siten lisenssin aktivointi halutaan automatisoida,
valinta on yksittäislisenssin sijaan
volyymilisenssi.

Toimitus

Valmiit lisenssikoodit toimitetaan
sähköpostitse taulukossa.

Käyttöönotto

Lisenssin aktivointi vaatii oman
lisenssikoodin syöttämisen jokaiselle
tietokoneelle.

Tekniset
vaatimukset

Aktivointi vaatii internetyhteyden TI:n
palvelimelle, portit 443 ja 5093 (HTTPS) ja
riittävät käyttäjäoikeudet tietokoneen
tunnistetietojen lukemiseen & lisenssitiedon
kirjoittamiseen %PROGRAMDATA%
kansioon.
Ei minimitilausrajaa

Sähköpostitse toimitetaan Claim-koodi, jonka
avulla luodaan yksi tai useampi lisenssikoodi TI:n
verkkopalvelussa.
Tietokoneille yhteinen lisenssikoodi voidaan
sijoittaa deployment.properties -tiedostoon,
jolloin aktivointi tapahtuu automaattisesti.
Lisenssin voi aktivoida myös yksittäislisenssin
tapaan graafista käyttöliittymää hyödyntäen.
Aktivointi vaatii internetyhteyden TI:n
palvelimelle, portit 443 ja 5093 (HTTPS) ja
riittävät käyttäjäoikeudet tietokoneen
tunnistetietojen lukemiseen & lisenssitiedon
kirjoittamiseen %PROGRAMDATA% kansioon.

Lisenssi aktivoidaan vain koulun palvelimelle. Käyttäjien
tietokoneille tulee ainoastaan tieto koulun palvelimesta.
Palvelin mahdollistaa käyttäjien käyttää ohjelmaa verkossa
olevilla tietokoneilla ja 30 päivää verkosta poistumisen
jälkeen.
Soveltuu tilanteisiin, joissa käyttäjä käyttää ohjelmaa useilla
vaihtuvilla tietokoneilla kuten eri luokissa opettavat
opettajat tai yliopisto-opiskelijat eripuolilla Kampusta.
Lisäksi soveltuu tilanteisiin, joissa tietokone resetoidaan
toistuvasti vakioituun levykuvaan, jolloin tieto lisenssistä ei
säily %PROGRAMDATA% kansiossa (esimerkiksi
koelaboratoriot).
Sähköpostitse toimitetaan Claim -koodi, jonka avulla
luodaan palvelimen aktivointiin tarvittava lisenssi TI:n
verkkopalvelussa.
Palvelin aktivoidaan lisenssikoodilla. Tieto koulun
palvelimesta sijoitetaan settings.properties -tiedostoon.

Minimitilaus
Hinta

1 vuosi: 17 € · tietokonemäärä (alv 0 %)
3 vuotta: 49 € · tietokonemäärä (alv 0 %)

Käyttö vaatii yhteyden koulun palvelimelle vähintään 30
päivän välein. Palvelimessa on oltava Windows ja kiinteä
IPv4-osoite.

Minimitilaus 10 kpl.

Minimitilaus 10 kpl.

1 vuosi: 17 € · tietokonemäärä (alv 0 %)
3 vuotta: 49 € · tietokonemäärä (alv 0 %)

1 vuosi: 17 € · oppilasmäärä (alv 0 %)
3 vuotta: 49 € · oppilasmäärä (alv 0 %)

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

