Pobieranie oprogramowania z platformy Microsoft Imagine Premium
1. Proszę wejść na stronę logowania:
https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?cmi_cs=
1&cmi_mnuMain=bdba23cf-e05e-e011-971f-0030487d8897&ws=dd084e8dffaf-e611-9423-b8ca3a5db7a1&vsro=8
2. Logujemy się kliknięciem w prawym górnym rogu ekranu (Sign In)
za pomocą danych otrzymanych na adres e-mailowy wskazany przez Państwa
w formularzu zgłoszeniowym.

3. Po zalogowaniu, w widocznej wyszukiwarce można wpisać nazwę
poszukiwanego systemu operacyjnego lub programu.
Inną możliwością jest skorzystanie z okienka kategorii (znajdującego się z lewej
strony), w którym możemy przeglądać dostępne na platformie oprogramowanie.

4. Na następnej stronie należy wybrać interesującą nas wersję z listy wyników.
Większość oprogramowania posiada również różne wersje językowe.
Domyślnie wybierana jest wersja angielska. Zmiany można dokonać klikając
w listę rozwijalną obok tekstu Choose a language i wybierając język
z dostępnych na liście. Po wybraniu interesującej nas wersji programu należy
kliknąć w przycisk Add To Cart.

5. Po kliknięciu przycisku Add To Cart wybrany program zostanie dodany
do koszyka. Możemy kontynuować zakupy (dodawanie) oprogramowania lub
zakończyć wybór i przejść dalej, klikając koszyk i wybierając przycisk Check
Out.

6. Po kliknięciu w przycisk Check Out, przedstawione zostaną warunki
korzystania z oprogramowania pobieranego z platformy Microsoft Imagine,
z którymi należy się zapoznać i stosować do zasad tam określonych,
ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń dotyczących legalności instalacji
i wykorzystania pobieranego oprogramowania.

7. Ostatnim etapem procesu jest potwierdzenie poprawności adresu email
oraz danych osobowych, na które przesłane zostanie potwierdzenie dokonania
zamówienia. (przycisk Proceed With Order)

8. W następnym kroku, po potwierdzeniu dokonania zamówienia (przycisk
Proceed With Order) wygenerowany zostanie klucz, który pozwoli na
aktywację pobranego oprogramowania.
W tym miejscu również znajduje się link, który służy do pobrania niezbędnego
w dalszym procesie programu o nazwie Secure Download Manager. Aby
rozpocząć pobieranie oprogramowania należy kliknąć przycisk Download.

UWAGA! Wygenerowany klucz będzie niezbędny do późniejszej aktywacji
pobieranego oprogramowania. Po zakończeniu zamówienia i opuszczeniu
powyższej strony klucz będzie można znaleźć na głównej stronie platformy
w zakładce Your Account/Orders.

9. W nowo otwartym oknie, znajdują się dwie rzeczy. Pierwsza z nich, to
program Secure Download Manager (SDM), który należy pobrać
i zainstalować na komputerze, aby możliwe było pobranie wybranego
oprogramowania.
Po zainstalowaniu SDM należy pobrać plik z rozszerzeniem „.SDX”, który po
otworzeniu pozwoli zainicjować pracę zainstalowanego wcześniej programu
oraz samo pobieranie wybranego oprogramowania firmy Microsoft.

Gdyby mieli Państwo pytania, proszę o kontakt elms@elektronik.edu.pl

