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TISKOVÁ ZPRÁVA

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI

K tomuto kroku jsme přistoupili na základě četných žádostí škol v okamžiku, kdy již dle našeho názoru pominuly hlavní důvody našeho dřívějšího nesouhlasu s procesem certifikace. Především nový provozní řád, vzniklý po dohodě MŠMT a Generálního dodavatele (jeho přijetí se očekává již každým dnem), umožňuje škole provozovat na IKI i neregistrované tituly. Tímto krokem pominula hlavní příčina našeho nesouhlasu s procesem registrace software pro IKI. Stejně tak se společnosti AutoCont On Line, a. s. podařilo uspokojivě vyřešit proces certifikace software postaveného na stejném enginu (tzv. datových doplňků), certifikaci aktualizovaných verzí a v neposlední řadě také došlo (už v polovině loňského roku) k určité úpravě cen.
Uveřejnění titulu na seznamu registrovaných pro IKI považujeme nyní za službu uživatelům, která by je měla zbavit všech obav z  možných problémů při jeho instalaci a provozování. To je důležité zejména u škol s předchozími menšími zkušenostmi s využitím počítačů. Plně chápeme obavy těchto škol a jsme rádi, že jim nyní již můžeme takto vyjít vstříc.
Ačkoliv nové verze titulů uvítají asi především nově vybavené školy (INDOŠ), mohou být užitečné i pro tzv. červené školy. Všechny tituly nové řady mají sjednocenou a zjednodušenou síťovou instalaci. U titulů byl vylepšen design i odstraněny některé drobné technické problémy. Změny se také částečně dotkly obsahu (dle požadavků odborných recenzentů při evaluaci pro MŠMT).

O společnosti Terasoft, a. s.
Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou náplň, ale i  snadné ovládání, spolehlivou funkčnost a příznivé ceny. 
V současnosti je Terasoft, a.s. nejvýznamnější vydavatel původního českého výukového software pro školy. Rozsáhlá nabídka zahrnuje širokou nabídku multimediálních výukových titulů nejen pro základní a střední školy, ale také pro předškolní zařízení. Tituly se značkou Terasoft používá nejen cca 3 000 škol v České republice, ale lokalizované verze jsou velmi úspěšné např. na slovenských školách.
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