Τμήματοσ Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Τοπογραφίασ & Γεωπληροφορικήσ, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Αθήνασ

Προσ το Προςωπικό και Φοιτητζσ του Τμήματοσ,
Σασ γνωρίηουμε ότι το Τμιμα μασ εξαςφάλιςε για φζτοσ τθν προμικεια δωρεάν λογιςμικοφ από τθ
Microsoft για εργαςτιρια, προςωπικό, και όλουσ τουσ φοιτθτζσ και των δυο κατευκφνςεων. Η προςφορά
περιλαμβάνει όλο το λογιςμικό τθσ Microsoft που περιζχεται από τθν υπθρεςία IMAGINE (γνωςτι
παλαιότερα ςαν Dreamspark) και κα ιςχφει μζχρι τον Δεκζμβριο 2017.

Η πρόςβαςθ γίνεται μζςω του λογαριαςμοφ ςασ ςτο Τ.Ε.Ι. Ακινασ (cwXXXX, tgXXXXX) και μπορείτε να
κατεβάςετε τα προςωπικά ςασ αντίγραφα ςε μορφι .iso, να τα εγγράψετε ςε CD/DVD και να τα
εγκαταςτιςετε ςτον ΗΥ με το ατομικό ςασ κλειδί που δίνει για κάκε πακζτο θ υπθρεςία IMAGINE.
Η υπθρεςία IMAGINE περιζχει μεγάλο αρικμό εφαρμογϊν όπωσ: Windows 10, Windows 7, 8, 8.1, Windows
Server 2016/2012/2008, MS Access 2016/2013/2010, MS Visio 2016/2013/2010, MS Project
2016/2013/2010, MS Mathematics 4.0, Expression Studio 4, Visual Studio 2017, SQL Server, Autoroute 2013,
MapPoint 2013, Virtual PC, InfoPath, One Note, MS Azure, και πολλζσ άλλεσ. (Σημ.: Στο λογιςμικό αυτό δεν
περιλαμβάνεται το MS Office, το οποίο διατίθεται ςε όλουσ δωρεάν μζςω του Office 365 ςτο Cloud, αλλά όχι
για κατζβαςμα/εγκατάςταςη).
Για τθν πρόςβαςθ ςτθν IMAGINE ζχουν δθμιουργθκεί δφο ευκολομνθμόνευτοι ςφνδεςμοι ςτο δίκτυο του
ΤΕΙ (που οδθγοφν ςτο ίδιο site τθσ Kivuto Solutions που ζχει αναλάβει τθ διανομι):
imagine.cw.teiath.gr

και

imagine.tg.teiath.gr

Η διαδικαςία είναι απλι και ςυνοψίηεται ςτα παρακάτω βιματα:
Βήμα 1. Χρθςιμοποιιςτε το πιο πάνω ςφνδεςμο για να ςυνδεκείτε ςτθ κφρια ςελίδα του IMAGINE και ςτθ
ςυνζχεια επιλζγετε Sign In και δίνετε το κωδικό ςασ για το ΤΕΙ (wi-fi, email, κλπ.)

Βήμα 2: Επιλζγετε το πακζτο λογιςμικοφ που κζλετε να κατεβάςετε. Μετά τθν επιλογι μεταφζρεςτε ςτθ
ςελίδα του πακζτου για να επιλζξετε τθν ζκδοςθ (αν υπάρχουν περιςςότερεσ) και να το προςκζςετε ςτο
καλάκι ςασ με το πλικτρο Add to Cart. Προςζξτε μόνο τθν ζκδοςθ να ταιριάηει με το ςφςτθμα ςασ: 32 ι 64
bit, Αγγλικι ι Ελλθνικι (αν υπάρχει τζτοια επιλογι). Μπορείτε βεβαίωσ να τισ κατεβάςετε και όλεσ και να
διαλζξετε μετά τθν κατάλλθλθ.
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Μερικζσ φορζσ εμφανίηονται και άλλα προτεινόμενα πακζτα ιδίωσ αν ζχουν μόλισ προςτεκεί ςτο IMAGINE,
μπορείτε να τα αγνοιςετε. Αν ζχετε και άλλα πακζτα που κζλετε ςυνεχίηετε να γεμίηετε το καλάκι. Όταν
τελειϊςετε κάνετε Check Out.
Βήμα 3: Επιλζγετε Download Your Software, και ςτθν επόμενθ οκόνθ, όταν το πακζτο δεν ζχει κλειδί,
επιλζγετε Download.

Αν το πρόγραμμα είναι εκτελζςιμο, το τρζχετε, και ζτςι εγκακίςταται θ εφαρμογι ζτοιμθ για χριςθ π.χ.:

Σημ.: Προτείνουμε να δοκιμάςετε την όλη διαδικαςία με την παραπάνω εφαρμογή πριν ςυνεχίςετε με άλλεσ

Βήμα 2Β: (Όταν το πακζτο ζχει κλειδί) Προςκζςετε, όπωσ είπαμε πιο πάνω, το πακζτο ςτο καλάκι ςασ με το
πλικτρο Add to Cart, και κάνετε Check Out.
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Βήμα 3Β: Επιλζγετε τϊρα και το Order Receipt για να πάρετε τθν απόδειξθ με το κλειδί ςασ (Product Key),
και το Download Software (και ξανά Download) για να κατεβάςετε το πακζτο. Προςοχή, να είςαςτε ςε
γριγορθ γραμμι Internet διότι τα μεγάλα πακζτα (2-3 GB) μπορεί να χρειαςτοφν πολλι ϊρα(εσ). (Σθμ.: Το
ςφςτθμα κα ςασ ςτείλει και ζνα πλθροφοριακό email για το τι κατεβάςατε).
Τθν απόδειξθ (Receipt) τθ ςϊηετε (print) ςε .pdf και τθν εκτυπϊνετε. Προςοχή με το κλειδί! Μθν το δϊςετε
αλλοφ γιατί είναι προςωπικό, μόνο δικό ςασ (διαφορετικά παραβιάηετε τον όρο τθσ ςυμφωνίασ, βάςει τθσ
οποίασ ςασ δόκθκε δωρεάν). Για τον ίδιο λόγο μθν δίνετε αλλοφ τον κωδικό του λογαριαςμοφ ςασ ςτο ΤΕΙ.

Όταν το πακζτο είναι ςε μορφι .iso, το τρζχετε με mount ι το εγγράφετε (burn) ςε DVD (ι CD αν είναι
μικρό) και μετά το τρζχετε ςτον υπολογιςτι ςασ για να γίνει θ εγκατάςταςθ.

Σασ προτείνουμε να κατεβάςετε ζγκαιρα (μζςα ςτο καλοκαίρι) όλα τα πακζτα (που ςασ ενδιαφζρουν) και να
δημιουργήςετε τη προςωπική ςασ βιβλιοθήκη εφαρμογών διότι θα ςασ φανεί πολφ χρήςιμη αργότερα.
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