Szanowni Państwo
Dział
Aparatury
Naukowo-Badawczej
i
Dydaktycznej
przypomina
wszystkim Użytkownikom oprogramowania Statistica o konieczności przedłużenia działania
licencji do programu Statistica na 2022 rok.
Prosimy aby osoby zainteresowane wznowieniem ważności działania zainstalowanej licencji
lub przeprowadzeniem nowej o wypełnienie karty rejestracyjnej zamieszczonej na stronie
http://www.statsoft.pl/Site_License/poB0378up.php .
Informacje w niej zawarte będą automatycznie przesyłane do firmy Statsoft (w celu rejestracji
użytkownika) oraz do administratora licencji (w celu weryfikacji czy dany Użytkownik jest
osobą uprawnioną do korzystania z programu).
Równolegle prosimy o zgłaszanie konieczności przedłużenia ważności działania
zainstalowanych licencji oraz przeprowadzenia nowych instalacji za pośrednictwem portalu
HelpDesk UPP, dostępnego pod adresem:
https://helpdesk.up.poznan.pl/#/login
Obowiązującym loginem dla Pracowników Uczelni jest: imie.nazwisko@ad.puls.edu.pl
Hasło do logowania jest takie samo jak hasło do poczty Uczelnianej.
W imieniu Doktorantów/Studentów zgłoszenie generuje Promotor/Opiekun.
Po pomyślnym zalogowaniu się do portalu HelpDesk proszę wypełnić wszystkie pola
oznaczone gwiazdkami. Są one obowiązkowe. Poniższe pola należy uzupełnić w następujący
sposób:
1. Kategoria: Program Statistica
2. Temat: przedłużenie licencji lub nowa instalacja.
3. Opis: pole do wpisywania wszelkich dodatkowych uwag. Jeżeli nie ma uwag,
niezbędne jest wpisanie komentarza: brak uwag.
4. Imię i nazwisko: dane osoby, której dotyczy przedłużenie ważności działania licencji
lub instalacja programu Statistica
5. Adres mailowy: mail osoby, której dotyczy przedłużenie ważności działania licencji
lub instalacja programu Statistica
6. Numer telefonu: numer telefonu do kontaktu
7. Funkcja na UPP: informacja o pełnionej funkcji w Uczelni
8. Wydział: nazwa Wydziału
9. Jednostka organizacyjna: nazwa jednostki organizacyjnej

10. Czynność: informacja czy zgłoszenie dotyczy przedłużania ważność licencji o kolejny
rok, czy zgłaszana jest konieczność nowej instalacja programu
11. Numer seryjny dotychczasowej wersji programu Statistica.
12. Sposób instalacji: w zależności od wybranego sposobu będzie wysyłany mail zwrotny
z konkretną informacją dotyczącą dalszych czynności związanych z przedłużeniem
licencji lub nowej instalacji.
13. Wersja językowa programu Statistica: dostępna jest wersja w języku polskim oraz
angielskim. W razie konieczności instalacji jeszcze innej wersji językowej proszę
wpisać taką informację w polu „opis”.
14. Wersja systemu Windows: do wyboru wersja 32 lub 64 bit. W przypadku Windowsa
10, aby sprawdzić wersję systemu należy najechać prawym przyciskiem myszki na
Start i z listy wybrać System.
15. Źródło finansowania: proszę o wpisanie konta księgowego niezbędnego przy
rozliczeniu kosztów za licencję. Szacowany koszt zakupu jednej licencji w 2022 roku
to około 150 zł. netto.
16. Rodzaj licencji: jeśli jest to pojedynczy komputer proszę wybrać jednostanowiskowa.
17. Ilość licencji: każda instalacja będzie rozliczana osobno
18. Pakiet: przy przedłużaniu konieczne jest także dodatkowe przedłużenie dotychczas
zainstalowanego pakietu Zestaw PLUS
Wszelkie dodatkowe uwagi proszę dopisać w polu „Opis”.
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