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חוזר רכש
רישוי לתוכנות של Adobe
ברצוננו לעדכן אתכם על השינויים שחלו בשיטת הרישוי של חברת  ADOBEלגבי תוכנותיה השונות .
מזה כמה חודשים (מחודש מרס  )2015חברת  ADOBEהפסיקה לשווק מוצרי  ,CREATIVE CS6שהיו
רשיונות קבועים ללא הגבלת זמן ועברה לשיטת רישוי של מנוי שנתי עם הוצאת גרסאות
 CREATIVE CLOUDלרוב מוצרי התוכנה של חברת  ,ADOBEלמעט תוכנת  ,ACROBATאשר עדיין
נמכרת כרשיון קבוע בודד .ניתן לרכוש את הגרסה החדשה המעודכנת ACROBAT DC PRO
באמצעות ה SAP -במחיר מיוחד לטכניון.
לתשומת לבכם ,בהסכם קיימים  2מק"טים  :אחד עבור  Windowsוהשני עבור  ,Macintoshיש לבחור
את המק"ט המתאים.
להלן הפריטים כפי שמופיעים בהסכם בסאפ .המחירים הינם ב USD -ואינם כוללים מע"מ.

כל התוכנות האחרות כגון,ILLUSTRATOR CC ,PREMIERE CC ,PHOTOSHOP CC :
 INDESIGN CCניתנות לרכישה כמנוי שנתי בלבד עבור תוכנה בודדת או ניתן לרכוש כל חבילת
התוכנות (כ , 17-ראה מפרט מצורף) גם כן כמנוי שנתי  CC COMPLETEוכל אלה נמצאים
בהסכם ב. SAP -
להלן הפריטים כפי שמופיעים בהסכם בסאפ .המחירים הינם ב USD -ואינם כוללים מע"מ.

הרשיון מקנה למשתמש התקנה על שני מחשבים שלו (פיסי או מק בכל תצורה שהיא) מותנה בכך
שהוא המשתמש היחיד וזה מיועד לשימושו האישי/האקדמי.
הרשיון הינו שנתי ,אך על מנת ליהנות משנה שלמה בתוקף הרשיון ,יש להוציא הזמנה עד לתאריך
 2בספטמבר  .2015לאחר מכן ,הוא יהיה פרואקטיב (תקף למספר חודשים הנותרים עד החידוש).
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הספק ממנו רוכש הטכניון את התוכנות של חברת אדובי הינו "אקדמק".
מס' ספק בסאפ.2235 :
מס' הסכם בסאפ.3100000201 :
הנכם מתבקשים להזמין את תוכנות  Adobeמהספק אקדמק בהזמנות משיכה בלבד.
עם הזנת הזמנת משיכה במערכת ה SAP-יש לבחור את התוכנה המבוקשת ולרשום בלשונית
"כתובת אספקה" את שם המשתמש ,כתובת ,מס' טלפון וכתובת הדוא"ל שלו היות ונשלח
ישירות ממערכת חברת אדובי "זימון" לדוא"ל המשתמש ,אשר יתבקש לאשר את ה"זימון" ולהירשם
כדי להתקין את התוכנה על מחשבו.
הזמנות משיכה שנוצרו בסאפ מסוג  - ZRM2מוסד משיכה ללא ראש מנהל (מתחילות ב-
" )"53אינן נשלחות באופן אוטומטי לספקים.
נא הקפידו על שליחת הזמנות מסוג זה לספקים באמצעות טרנזקציה .ME9F
כל שאר סוגי הזמנות המשיכה (כולל הזמנות שנוצרו ב )SRM -למוצרים אלו ישלחו באופן
אוטומטי לספקים.
בכל שאלה ניתן לפנות ליוסי ג'רר ,איש הקשר מחברת אקדמק ,בדוא"ל או בטלפון.
להלן פרטים להתקשרות עמו:
נייד054-4448919 :

דוא"לyossi@academac.co.il :

טלפון09-7661823 :

פקס09-7661872 :

במערכת  SRMיש לבחור את הפריט "מחירוני ספקים להסכמים " -אקדמק.
יש להוסיף את כתובת הדוא"ל בהערות לספק בלשונית "מזכרים וקבצים מצורפים".

מחלקת הרכש מבקשת מכל לקוחותיה להביא לידיעתנו כל תקלה או בעיה טכנית בנושא זה.
במקרים אלו יש לפנות לאיריס רוזנפלד טל 2470 :או במייל לכתובת.iris@dp.technion.ac.il :

בכבוד רב
גיל קרן
ראש מחלקת רכש

