SURFspot.nl
Wij hebben u er in het verleden al eens eerder op attent gemaakt: er is voor ouders van onze leerlingen een
mogelijkheid om goedkoop aan software te komen. Onderstaand stukje is overgenomen van de site van
Surfspot. Via de site www.surfspot.nl kunt u een account aanmaken en bijvoorbeeld het programma
Windows 7 bijzonder voordelig aanschaffen.
Wanneer u een account aanmaakt, ontvangt de school hierover bericht. Wij moeten bevestigen dat u aan
onze school verbonden bent. Na bevestiging ontvangt u een mail met daarin de inloggegevens. Zodra uw
kind(eren) van school zijn, wordt uw account bij Surfspot verwijderd.
SURFdiensten en APS IT-diensten maken met SURFspot.nl de aanschaf van zeer voordelige ICTproducten voor thuisgebruik mogelijk voor (ouders van) leerlingen en medewerkers in het basisonderwijs.
Met dit initiatief is het voor SURFdiensten en APS IT-diensten mogelijk eindgebruikers rechtstreeks van
dienst te zijn. Bovendien wordt met SURFspot.nl de distributie van software en overige materialen van de
onderwijsinstellingen overgenomen.
Assortiment SURFspot.nl is ontwikkeld in samenwerking met hogescholen, universiteiten en basisscholen.
Het aanbod van de producten dat "in de schappen" ligt is afhankelijk van de (software)licentieregelingen
die de instelling heeft afgesloten. Voor de meeste producten is het gebruiksrecht voor studenten,
leerlingen en medewerkers, inclusief gebruik thuis, door de instelling afgekocht. Dat is één van de redenen
waarom de producten zo goedkoop kunnen worden aangeboden.
Voor ICT-aanbieders is het van belang dat studenten en leerlingen gedurende hun opleiding legaal gebruik
maken van de meest up-to-date software. De toegang tot SURF-spot.nl met een gecontroleerde identiteit
en het feit dat een softwarepakket slechts één keer kan worden aangeschaft, maakt SURFspot.nl voor
ICT-aanbieders het kanaal bij uitstek om software tegen een fractie van de normaal gehanteerde prijzen
aan te bieden.
Voor wie is SURFspot.nl bestemd? SURFspot.nl is bestemd voor studenten en medewerkers uit het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en voor (ouders van) leerlingen en medewerkers uit het
basisonderwijs.

