Program DreamSpark
Microsoftov DreamSpark je letni naročniški program, ki je namenjen posebej akademskim
inštitucijam, fakultetam, laboratorijem in študentom, ki imajo v študijskih programih
računalništvo in informatiko, saj omogoča pridobitev Microsoftovih operacijskih sistemov,
razvojnih orodij, platform in strežnikov za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene. V ta
program je vključena tudi Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Do uporabe programske opreme iz programa DreamSpark so upravičeni:
vsi redni študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
zaposleni na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
Vsi, ki so upravičeni do uporabe programske opreme iz programa DreamSpark, lahko dobijo
programsko opremo tudi za uporabo na osebnem računalniku doma v pedagoške in/ali
nekomercialne raziskovalne namene. Pri uporabi te programske opreme morajo ravnati v
skladu zahtevami Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programa DreamSpark, da bi
zadostili zahtevam naročniškega programa.

Vsebina naročnine DreamSpark
Programska oprema, ki je vključena v DreamSpark, vključuje zadnje izdaje naslednjih
programov:
OPOZORILO:
Izdelki Microsoft Office niso vključeni v program DreamSpark

Izposoja
Programsko opremo DreamSpark lahko dobite z elektronskim prenosom v vaš računalnik
(download). Prenos morate opraviti preko sistema ELMS, kjer najprej izberete programsko
opremo ter nato opravite prenos v dveh korakih: prenos kratkega programa (teče le v MS
Windows okolju), katerega zagon povzroči prenos izbrane programske opreme v vaš računalnik.
Po potrebi lahko preneseno programsko opremo zapečete na CD ali DVD. Vse ključe, ki jih
potrebujete za aktiviranje programske opreme (product key), vam ob izposoji dodeli sistem.

Dostop do programske opreme
ELMS (e-academy License Management System) je sistem, ki so ga zasnovali pri podjetju eacademy Inc. za distribucijo programske opreme znotraj programa DreamSpark. Za vstop v
sistem dobijo vsi uporabniki svoje uporabniško ime in geslo.

Prva prijava v sistem ELMS
Študenti:
Za uporabo sistema ELMS potrebujete svoj e-poštni naslov, saj del komunikacije sistema z

uporabnikom poteka preko elektronske pošte. Vsak študent se mora pred prvo uporabo sistema
registrirati (gumb Register) in vpisati svoje podatke: Username je vaša vpisna številka,
pritisnete Continue in na naslednji strani vpišete vaše ime in priimek ter e-poštni naslov (Email
Address). Izberete si tudi geslo (Choose your password). Geslo si zapomnite, ker brez njega
prijava ni možna. Po registraciji je vaše uporabniško ime enako vašemu e-poštnemu naslovu in z
njim se lahko prijavite v sistem ELMS (gumb Sign In), ki je na strani ELMS desno zgoraj.

Zaposleni:
Pri registraciji v sistem kot Username uporabite svoj službeni elektronski naslov. Potem sledite
gornjim navodilom.
Če boste imeli težave pri prijavi, se obrnite na skrbnika sistema DreamSpark.

Pogoji uporabe
Pred uporabo programske opreme iz programa DreamSpark morate prebrati
in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika
programske opreme DreamSpark.
V dodatno pomoč k razumevanju licenčne pogodbe so vam tudi Odgovori na
pogosto zastavljena vprašanja (FAQ).
Povzetek glavnih načel uporabe:
Programska oprema, ki je del tega programa, je omejena le na uporabo v
pedagoške in/ali nekomercialne raziskovalne namene.
Programske opreme, ki je del tega programa, ne smete uporabljati za
poganjanje infrastrukture fakultete ali oddelkov; namenjena je le
uporabi v pedagoške namene (npr. izvajanje predavanj,
laboratorijskih vaj in drugih programov za poučevanje in/ali učenje
izdelkov ali konceptov, ki so povezani z izdelki, vključenimi v ta
program) in nekomercialne raziskovalne namene (npr. izvajanje
neprofitnih raziskovalnih projektov).
Študenti smejo namestiti programsko opremo na svoje osebne
računalnike za pedagoško, raziskovalno ali drugo neprofitno
uporabo.
Ko študentu poteče status rednega študenta na Fakulteti za kemijo in
kemijsko tehnologijo, ne more več prejemati nove programske
opreme in posodobitev za njegovo osebno uporabo. Vendar pa lahko
še naprej uporablja programsko opremo, ki jo je že predhodno, pred
potekom statusa, namestil v svoj osebni računalnik pod pogojem, da
tudi nadalje upošteva vse smernice za uporabo te programske
opreme.
Kadar nameščate, kopirate ali kako drugače uporabljate programski
izdelek, vas zavezujejo določila Licenčne pogodbe za končnega
uporabnika. Če se z njimi ne strinjate, programskega izdelka ne
smete namestiti, kopirati ali kako drugače uporabljati.

Programske opreme ali njenih kopij ne smete dajati nikomur drugemu.
Druge osebe, ki so upravičene do izposoje te programske opreme, si
jo morajo izposoditi same.
Kopij programske opreme ne smete deliti z drugimi oddelki ne glede na
to, ali so ti oddelki včlanjeni v program DreamSpark.
Ne smete dovolili kakršnekoli neavtorizirane uporabe programske
opreme.
Če boste kršili katerekoli določbe, bo Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo proti kršitelju ukrepala v skladu s členi Statuta Univerze
v Ljubljani o disciplinski odgovornosti.
.
Vsebina tega sestavka je smiselno povzeta po vsebini, ki se nahaja na spletni strani Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

