NETWERKLICENTIE CAPELLA SOFTWARE
Bij aanschaf van een netwerklicentie…………
mag het betreffende programma op willekeurig veel instituutscomputers geïnstalleerd
worden. De hoeveelheid computers die tegelijkertijd met het programma kunnen werken is
precies het aantal dat bij de licentie is besteld.
mogen de twee meegeleverde handboeken vrij gekopieerd worden, mits gebruikt op het
instituut.
kunnen tot 5 medewerkers van het instituut een voordelige begeleidingslicentie van het
programma voor eigen (thuis)gebruik aanschaffen.
PROGRAMMA
……
Capella
Capella scan
Capella playAlong
Pakket 3 programma’s

NETWERLICENTIE
BASISPRIJS

NETWERKLICENTIE
PRIJS PER LICENTIE

BEGELEIDINGSLICENTIE
PER STUK

€300,00
€300,00
€200,00
€680,00

€20,00
€20,00
€15,00
€40,00

€140,00
€140,00
€115,00
€300,00

De netwerklicenties worden aangestuurd via de in de server gestoken codemeterstick.
De begeleidingslicenties kunnen op een ‘stand‐alone’ pc (bijvoorbeeld thuis) worden geïnstalleerd.
Bij de netwerklicenties worden twee gedrukte handboeken geleverd.
Bij de begeleidingslicentie wordt een Cd met het installatiebestand, een licentienummer en een gedrukt
handboek geleverd.
De licenties worden geleverd na ontvangst van betaling. Er kan eventueel een pro‐forma rekening aan het
instituut verzonden worden.

BESTELFORMULIER NETWERKLICENTIES

Aan:

Stempel instelling (naam/adres)

KPhP muzieksoftware
t.a.v. Karin Postma
Boslaan 1

Telefoon:

8253 AG Dronten

E‐mailadres:
Datum:

PROGRAMMA…
‐…..

NETWERKLICENTIE
BASISPRIJS

PRIJS PER
LICENTIE (PC)

Capella

€300,00

€20,00

Capella scan

€300,00

€20,00

Capella playAlong

€200,00

€15,00

Pakket 3
programma’s

€680,00

€40,00

AANTAL
LICENTIES

TOTAALPRIJS……
…………………..

VOORWAARDE VOOR HET GEBRUIK VAN EEN NETWERKLICENTIE IS EEN VRIJE USB‐
POORT OP DE SERVER!
Besturingssysteem van de server:
Besturingssysteem van de Pc's:
Naam van de systeembeheerder (in blokletters):
Handtekening van de verantwoordelijke van het instituut:
Naam en functie van de verantwoordelijke van het instituut (in blokletters):

BESTELFORMULIER BEGELEIDINGSLICENTIES

Aan:

Stempel instelling (naam en adres)

KPhP muzieksoftware
t.a.v. Karin Postma
Boslaan 1
8253 AG Dronten

Datum:
E‐mailadres:

Een begeleidingslicentie kan worden gekocht voor een werknemer van het instituut wanneer er tegelijkertijd of
eerder een netwerklicentie is gekocht voor het programma door het instituut. Er kunnen maximaal 5
begeleidingslicenties worden aangeschaft. Een begeleidingslicentie is geen netwerklicentie maar kan op een
‘stand‐alone’ pc (bijvoorbeeld thuis) worden geïnstalleerd.

PROGRAMMA

PRIJS PER LICENTIE

Capella
Capella‐scan
Capella playAlong
Pakket

€140,00
€140,00
€115,00
€300,00

AANTAL

TOTAALPRIJS

Begeleidingslicentie voor:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats
e‐mailadres:
Begeleidingslicentie voor:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats
e‐mailadres:
Voor bestelling van meer begeleidingslicenties dit formulier kopiëren.
Naam en handtekening verantwoordelijke van het instituut: ……………………………………………………………………….

