Licence produktů systému MATLAB pro školní použití
Školní licence jsou nabízeny za mimořádně výhodných podmínek. Tyto licence jsou však
omezeny pouze pro výuku a nekomerční výzkumnou činnost studentů a pedagogů.
U školních licencí je využití programů pro jakékoli komerční účely zakázáno!
Licenční varianty
Licenční varianta určuje způsob, jakým je licence na počítačích nainstalována a jak se měří její
využití:
Individual (jednouživatelská) licence
- je určena pro jednu osobu („Named User“). Programy mohou být instalovány a spouštěny
na jednom nebo více počítačích (max. 4), ale pracovat s nimi smí jen jedna osoba určená
držitelem licence (firmou). V jednom okamžiku smí být spuštěn MATLAB maximálně na dvou
počítačích. Držitel licence může změnit určeného uživatele maximálně 4x ročně (o změně
bude proveden zápis a HUMUSOFT bude informován do 10-ti dnů).
Designated Computer (jednopočítačová) licence
- je určena pro jedno PC. Programy mohou být instalovány a spouštěny na jednom
konkrétním počítači, u kterého se může v práci s MATLABem střídat více uživatelů (v jeden
časový okamžik však smí s MATLABem pracovat pouze jeden uživatel).
Concurrent (síťová) licence - síťová verze umožňující současnou práci s MATLABem
danému počtu uživatelů připojených k počítačové síti. Licenční podmínky dovolují instalaci
programového vybavení na libovolný počet počítačů (nebo na souborový server) ve správě
nositele licence, ale počet současně pracujících uživatelů je omezen počtem zakoupených
uživatelských licencí.
Typy školních licencí:
Individual / Designated Computer licence pro všeobecné školní použití
• použití pro vědeckou, výzkumnou, publikační a výukovou činnost
• instalace typu “Named User“ - pro jednu osobu / “Designated Computer“ - pro jedno PC
• použití bez nutnosti připojení k počítačové síti
• možnost instalace na všechny podporované platformy (Windows, Linux nebo Macintosh)
Skupinové licence pro všeobecné školní použití
Tento typ licence zvolte, pokud potřebujete v rámci své školy/instituce spravovat větší počet
individual / Designated Computer licencí jedním administrátorem; pokud používáte síťové školní
licence MATLABu a rádi byste měli navíc přístup k MATLABu i bez připojení k počítačové síti
mimo pracoviště, na konferencích, zahraničních služebních cestách nebo doma pro přípravu na
výuku.
• použití pro vědeckou, výzkumnou, publikační a výukovou činnost
• instalace typu “Named User“ - pro jednu osobu / “Designated Computer“ - pro jedno PC
• použití bez nutnosti připojení k počítačové síti

• výrazné množstevní slevy (nákup od 2 a více základních modulů MATLAB)
• pohodlná správa licencí jedním administrátorem
• možnost instalace na všechny podporované platformy (Windows, Linux nebo Macintosh)
Concurrent (síťová) licence pro všeobecné školní použití
Tento typ licence zvolte, pokud potřebujete v rámci své školy umožnit síťový přístup k MATLABu
většímu množství uživatelů nebo pokud potřebujete pružně definovat omezení pro použití licencí
(omezení použití na definované IP adresy, pro skupinu uživatelů...).
• použití pro vědeckou, výzkumnou, publikační a výukovou činnost
• výrazné množstevní slevy (nákup možný od 1 klíče)
• správa licencí pomocí licenčního manageru FLEXnet
• možnost sdílení uživatelských klíčů MATLABu a jeho nadstaveb více uživateli
• pohodlná správa licencí jedním administrátorem
• možnost kombinovaného provozu na všech podporovaných platformách (Windows, Linux
nebo Macintosh) v rámci jedné počítačové sítě držitele licence
Classroom Kit síťová licence pro pravidelnou výuku studentů
Tento typ licence zvolte, pokud potřebujete provádět pravidelnou výuku studentů zapsaných do
kurzů v institucích poskytujících akademické vzdělání.
• použití pouze pro pravidelnou výuku studentů a přípravu pedagogů na výuku
• výrazné množstevní slevy (nákup od 10 klíčů a více)
• lze provozovat pouze na školních výpočetních prostředcích
• správa licencí pomocí licenčního manageru FLEXnet
(alternativně jako skupinová individuální licence bez nutnosti připojení k počítačové síti)
• možnost sdílení uživatelských klíčů MATLABu a jeho nadstaveb ve více učebnách
• možnost kombinovaného provozu na všech podporovaných platformách (Windows, Linux
nebo Macintosh) v rámci jedné počítačové sítě držitele licence
Classroom Kit licence nesmí být používána k jiným účelům než je pravidelná výuka. Zejména je
zakázáno použití Classroom Kit licence k vědecké a publikační činnosti pedagogů,
doktorandů i studentů!
Studentská licence
Licence určená pro provoz na soukromých počítačích studentů pro studijní účely (licenci je možné
aktualizovat, licence je nepřenosná). Software je možné zakoupit v MathWorks Store.
Celouniverzitní multilicence typu TAH ("Total Academic Headcount")
Nejvýhodnější licenční řešení pro vysoké školy, které poskytuje všem pedagogům a studentům
neomezený přístup k předem definované konfiguraci systému MATLAB a jeho aplikačních
knihoven. Časově omezená licence, typicky roční s automatickou obnovou.
Multilicence pro střední školy typu PASS ("Primary and Secondary Schools")
Cenově dostupné licenční řešení pro střední a základní školy, které poskytuje všem pedagogům
a studentům neomezený přístup k předem definované konfiguraci systému MATLAB a jeho
aplikačních knihoven. Časově omezená licence, typicky roční s automatickou obnovou.

