)B ar-Ilan University (R.A.

אוניברסיטת בר-אילן )ע"ר(
המרכז לתשתיות תקשוב ומערכות מידע

Center for IT Infrastructure & IS
Customer Support Department

מחלקת תמיכה במשתמש

מדור תמיכה ביישומים מדעיים
ב"ה ,ה' בניסן התשס"ח
 10באפריל 2008
טפ2008-61 -

R

R

תאריך עדכון אחרון10/04/2008 :

R

R

בקשת שימוש בתוכנות בהסכם ומאגרי יישומים עבור יועצי מחשוב בפקולטות

לצורך עבודתי כיועץ מחשוב באוניברסיטה קבלתי ו/או אקבל מהמרכז לתשתיות תקשוב ומערכות מידע
תוכנות להתקנה ולתחזוקה של מחשבים אישיים ותחנות עבודה אשר כלולים בהסכמי רישיון מחב"איים
ואחרים עבור כלל הקמפוס .כמו כן המרכז מאפשר לי גישה ,לצורך עבודתי למאגרי יישומים ,תוכניות שרות,
חומר עזר ,שהוא מתחזק על שרתיו המרכזיים ואשר נועדו לשימושם וייעול משימותיהם של גורמי המחשוב
בקמפוס) .כל אלה להלן":התכנה"(.

R

R

בקשר לתכנה אני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1

אעשה בתכנה ובמספרי הרישיון שלהן )קודים סודיים( רק שימוש שנדרש לצורך התקנה אצל
המשתמשים ברישיון.

2

ידוע לי כי השימוש בתכנה כפוף להסכמי רישיון מטעם בעלי הזכויות .נמסר לי כי הסכמי
הרישיון ניתנים לעיון במרכז ,ואני מתחייב שלא לעשות כל פעולה שמנוגדת להרשאה שניתנה
בהסכמי הרישיון.

3

אני מתחייב לא להתקין למסור או לעשות כל פעולה בתכנות שברישיון אצל משתמשים שאינם
מורשים לכך על ידי האוניברסיטה.

4

כמו כן ידוע לי שביחס למשתמשים מורשים התקנת התוכנות מחייבת קבלת התחייבות
תקציבית המועברת למדור רכש שבמרכז לתשתיות תקשוב ומערכות מידע.

R

R

R

R

R

R

R

R

ידוע לי כי כל הפרה שלי של תנאי השימוש שבמסמך זה הינה בעלת סיכון גבוה ועלולה לגרום
5
לנזקים גבוהים ביותר לאוניברסיטה .וכמו כן ,תהווה הפרת משמעת חמורה.
על החתום  ,פרטי המבקש:
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_____________
שם

__________________ ______________
מחלקה  /פקולטה
תפקיד

_________ _________
חתימה
תאריך

אישור ראש המחלקה  /ראש מנהל פקולטה:
_____________
שם

__________________ ______________
מחלקה  /פקולטה
תפקיד

_________ _________
חתימה
תאריך

אישור אחראי קשרי לקוחות מפתח:
_____________
שם

__________________ ______________
מחלקה  /פקולטה
תפקיד

_________ _________
חתימה
תאריך
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