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  לקוחות הטכניון  אל: 

  ראש אגף רכש ומינהל –גיל קרן   מאת: 

  

  ACROBATת רישוי לתוכנ הנדון:

חברת של  ACROBATת תוכנ עבורברצוננו לעדכן אתכם על השינויים שחלו בשיטת הרישוי 
ADOBE ,החליטה להפסיק את השיווק של רשיונות קבועים לתוכנה זאתש . 

 קבועים שהיו רשיונות ,CREATIVE CS6צרי מוק הפסיקה לשוו  ADOBEחברת  2015 משנת
 CREATIVEעם הוצאת גרסאות  מנוי שנתי ללא הגבלת זמן ועברה לשיטת רשוי של

CLOUD לרוב מוצרי התוכנה של חברת ADOBE למעט תוכנת , ACROBAT ,   אותה אשר
ליישר קו עם  ADOBEלאחרונה החליטה חברת  .בודד קבוע כרשיון המשיכו למכור

מו כהמוצר כרשיון קבוע ולעבור למודל של מנוי שנתי  האחרים שלה ולהוריד אתהמוצרים 
  שאר המוצרים.

כן , המחיר של אקרובט יהיה זהה למחיר של רשיונות בודדים אחרים והוא : -כמו
  .ACROBAT PRO DC 1 YEAR SUBSCRIPTIONמ לרשיון שנתי "$ לפני מע 159

  .  P SA-בבהסכם  מופיעהוא כפי ש ,להלן הפריט 

  מע"מ. כולל וואינ  USD מטבעב והינ המחיר

  

   , PHOTOSHOP CC ,PREMIERE CC ,ILLUSTRATOR CC :כל התוכנות האחרות כגון
INDESIGN CC  ניתן לרכוש שאו תוכנה בודדת ניתנות לרכישה כמנוי שנתי בלבד עבור

  וכל אלה נמצאים בהסכם  CC COMPLETEכמנוי שנתי  חבילת התוכנותכל את 

  .   SAP-ב

ואינם כוללים   USD -ינם בלהלן הפריטים כפי שמופיעים בהסכם בסאפ. המחירים ה
  .מע"מ

  

בכל תצורה שהיא)  MACאו  PCהרשיון מקנה למשתמש התקנה על שני מחשבים שלו (
  מיועד לשימושו האישי/האקדמי.ו מותנה בכך שהוא המשתמש היחיד

אדובי הינו "אקדמק". רת חבתוכנות של ההספק ממנו רוכש הטכניון את 
  .3100000201. מס' הסכם בסאפ: 235–מס' ספק בסאפ 

  



 

 

  

  

בהזמנות משיכה  "אקדמק"מהספק  Adobeהנכם מתבקשים להזמין את תוכנות 
  בלבד.

יש לבחור את התוכנה המבוקשת ולרשום  SAP-עם הזנת הזמנת משיכה במערכת ה
 ל"וכתובת הדואפון את שם המשתמש, כתובת, מס' טל לשונית "כתובת אספקה"ב

שלו היות ונשלח ישירות ממערכת חברת אדובי "זימון" לדוא"ל המשתמש אשר יתבקש 
  רשם בכדי להתקין את התוכנה על מחשבו.יולה לאשר את ה"זימון"

בכל שאלה ניתן לפנות ליוסי ג'רר, איש הקשר מחברת אקדמק, בדוא"ל או בטלפון. להלן 
  :פרטים להתקשרות עמו

   yossi@academac.co.ilדוא"ל:     054-4448919נייד: 

   09-7661872פקס:        09-7661823טלפון: 

  

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

  מצורפים".
  
  

לידיעתנו כל תקלה או בעיה טכנית בנושא הביא מחלקת הרכש מבקשת מכל לקוחותיה ל
  .iris@technion.ac.ilאו במייל לכתובת:  2470יש לפנות לאיריס רוזנפלד טל: זה. 

     

  

  

  בכבוד רב   

                                       

  גיל קרן   

                   אגף רכש ומינהל ראש                   

  


