HUEDU program nyilatkozat
A HUEDU program (https://huedu.hu) a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) és a Novell PSH Kft. között
létrejött megállapodás, fő célja, hogy olyan díjmentes szolgáltatásokat biztosítson a csatlakozó intézményeknek, amelyek lehetővé
teszik az adott intézmény számára a kormányzati nyílt forráskódú céloknak történő megfelelést.
A Novell PSH Kft. által az intézmény és felhasználói számára biztosított szolgáltatások a KIFÜ-vel kötött megállapodás érvényességi ideje
alatt:

•

Bevezetés támogatás: A program keretében ingyenes bevezetés támogatás igényelhető, amely keretében kollégáink
helyszíni és telefonos segítséget nyújtanak az OpenLAB alkalmazáscsomag használatbavételében.

•

Alapinfrastruktúra (levelezés, fájlmegosztás) kialakítása az ingyenes nyílt forráskódú eszközökből kialakított OpenLAB
alkalmazáscsomaggal.

•

Üzemeltetés támogatás: A fenti bevezetett rendszerek üzemeltetéséhez 5×8 órás korlátlan hibabejelentési lehetőség,
amelyen keresztül kiszolgáljuk a felmerülő üzemeltetési problémákat és igényeket.

•

Helyszíni oktatás: Iskolai rendszergazdák és informatikatanárok számára helyszíni oktatás biztosítása az OpenLAB alkalmazáscsomag komponenseiről, valamint ezek használatáról.

•

SuSE érettségi disztribúció támogatása: Távoli segítségnyújtás a telepítésben és a használat során azon iskolák
számára, ahol az emelt szintű, illetve középszintű érettségihez SUSE Linux disztribúciót biztosítanak.

•

Dokumentációk, videók: A program honlapjáról (https://huedu.hu) több dokumentáció, oktató videó, oktatási tematika,
bevezetési és használati dokumentáció tölthető le.

Alulírott (intézményvezető/igazgató)

a(z) (intézmény neve és azonosítója)

felelős vezetőjeként nyilatkozom, hogy a KIFÜ és Novell PSH Kft. között létrejött szerződés alapján, a Novell PSH Kft. elérhetővé tette az
intézmény

(diákok összlétszáma)

diákja számára a HUEDU programban hozzáférhető nyílt forráskódú OpenLAB alkalmazáscsomagot, illetve .a program által nyújtotta
szolgáltatásokat.
Ezen felül nyilatkozom, hogy elfogadom a lentiekben részletezett belépési feltételeket, amelyek értelmében a HUEDU program ideje
alatt a belépő intézmény vállalja, hogy:

•

Felhívja a diákok/hallgatók és tanárok/oktatók figyelmét a program keretében elérhető megoldásokra és segédanyagokra.

•

Lehetővé teszi, hogy az intézmény informatikusai és rendszergazdái hozzájussanak a HUEDU keretében elérhető oktatásokhoz, bevezetés és üzemeltetés támogatáshoz.

•

Megfelelő hardvereket biztosít az egyes szoftverek futtatásához szerver oldalon.

•

Hozzájárul az intézmény HUEDU honlapon történő feltüntetéséhez.

Kelt:
Intézményvezető aláírása és az intézmény pecsétje

