Nová řada titulů Terasoft, verze 2003i - objednávka UPGRADE verzí a vyzkoušení

adresa školy: …………………………………………………………………………………………..
kontaktní osoba:  ……………………………..
škola (prosím opravte, pokud některý údaj nesouhlasí):


Všechny tituly nové řady prochází registrací pro provoz v IKI (učebny INDOŠ). 
V této době již byl v certifikační laboratoři ACOLu dokončen proces ověřování provozuschopnosti všech našich nových titulů a nejpozději do poloviny dubna budou uvedeny na seznamu registrovaných titulů pro 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 zveřejnění se očekává již každým dnem), umožňuje škole provozovat na vlastní riziko na IKI i neregistrované tituly. Proces certifikace již tedy nelze zneužít pro monopolizaci trhu. Stejně tak se ACOLu podařilo uspokojivě vyřešit proces certifikace software postaveného na stejném enginu, certifikaci aktualizovaných verzí a v neposlední řadě také došlo k určité úpravě cen (oproti původním návrhům). 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.
Zároveň u všech titulů této nové řady probíhá evaluace MŠMT.  Všechny tituly již byly úspěšně posouzeny odbornými recenzenty a očekáváme, že budou v nejbližší době zařazeny na seznam evaluovaného software MŠMT.
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 některých titulů byl podstatně vylepšen design (ČJ I, ČJ II) a odstraněny problémy se stabilitou na některých hardwarových konfiguracích (řada Dětský koutek, Dějepis, Všeobecný přehled, Pexesa). Změny se také částečně dotkly obsahu (dle požadavků odborných recenzentů při evaluaci pro MŠMT).

1. Objednáváme tyto UPGRADE verze na CD ROM (verze 2003i - certifikováno pro IKI) za režijní cenu 60 Kč za titul (prosím zakřížkujte vybrané):
Aktualizaci za tuto cenu lze objednat pouze tehdy, pokud už škola má zakoupenu předchozí verzi produktu (pouze poslední aktuální verzi - viz seznam). Tato skutečnost bude prověřena v naší databázi. V případě nejasností nás prosím kontaktujte.
Seznam titulů a jejich verzí, ze kterých lze takto provést upgrade na verzi 2003i: 
TS Angličtina 1, verze 2003 (vydáno: 12/2002)
TS Němčina 1, verze 2003 (vydáno: 12/2002)
TS Němčina 4, verze 2003 (vydáno: 12/2002)
ČJ I - Pravopis, verze 2001
ČJ II - Rozbory, verze 2001
ČJ III - Diktáty, libovolná verze
Dějepis  (soutěže), libovolná verze
Všeobecný přehled, libovolná verze
Tajemný svět hmyzu, lib. verze
Matematika 1 - 4, verze 2002
Rodinná a sex. výchova,verze 2002
Dětský koutek I, libovolná verze
Dětský koutek II, libovolná verze
Dětský koutek III (Slabikář), lib. verze
Dětský koutek IV (Alenka), libovolná verze
Dětský koutek V (Martínek), lib. verze
Výuková pexesa, libovolná verze
 
Sada výukových programů (starší tituly: Biologie člověka, Zeměpis I, II, Zoologie, Matematika, Chemie), libovolná verze (Pokud tuto sadu nevlastníte kompletní, kontaktujte nás, najdeme individuální řešení)

TS Angličtina 1
TS Němčina  1
TS Němčina  4
Český jazyk I - Pravopis
Český jazyk II - Rozbory
Český jazyk III - Diktáty
Dějepis - otázky, testy 
Všeobecný přehled
Tajemný svět hmyzu
Matematika 1 - 4
Rodinná a sex. výchova
Dětský koutek I
Dětský koutek II
Dětský koutek III (Slabikář)
Dětský koutek IV (Alenka)
Dětský koutek V (Martínek)
Výuková pexesa
Sada výukových programů (Biologie člověka, Zeměpis I, II, Zoologie, Matematika, Chemie)

2. Objednáváme níže označené tituly na bezplatné nezávazné vyzkoušení: 
Pokud Vám některý produkt z naší nabídky unikl, rádi Vám ho nyní zašleme na vyzkoušení.

TS Angličtina 1
TS Angličtina 2
TS Němčina  1
TS Němčina  2
TS Němčina  4
Český jazyk I - Pravopis
Český jazyk II - Rozbory
Český jazyk III - Diktáty
Český jazyk 4 – Pravopisná cvičení
Dějepis - otázky, testy 
Všeobecný přehled
Tajemný svět hmyzu
Matematika 1 - 4
Rodinná a sex. výchova
Dětský koutek I
Dětský koutek II
Dětský koutek III (Slabikář)
Dětský koutek IV (Alenka)
Dětský koutek V (Martínek)
Výuková pexesa
Sada výukových programů (Biologie člověka, Zeměpis I, II, Zoologie, Matematika, Chemie

Tituly v distribuci od 15. 9. 2003:





razítko a podpis oprávněné osoby
TS Angličtina 3
TS Angličtina 4
TS Angličtina 5
TS Němčina  3
TS Matematika 1 (1. ročník)
Dětské grafické studio
Edison – el. laboratoř.

