Pobieranie oprogramowania z
platformy DreamSpark
W ramach programu DreamSpark wszyscy studenci akademii uzyskują prawo do
nieodpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft. Wśród zasobów platformy można
znaleźć zarówno systemy operacyjne, jak i niektóre inne narzędzia. Oprogramowanie to może być
instalowane i wykorzystywane na komputerach prywatnych do celów edukacyjnych (non-profit).
Aby pobrać oprogramowanie z platformy DreamSpark należy wykonać następujące kroki:
1. Zalogować się do platformy na stronie:

dreamspark.kozminski.edu.pl
Dane do logowania są takie same jak w przypadku logowania do Wirtualnej Uczelni i Poczty
ALK.

2. Po zalogowaniu, w wyszukiwarce widocznej na górze strony można wpisać nazwę
poszukiwanego systemu operacyjnego lub programu. Inną możliwością jest również
skorzystanie z okienka kategorii, w którym możemy przeglądać dostępne na platformie
oprogramowanie.

3. Na następnej stronie należy wybrać interesującą nas wersję z listy wyników. Większość
oprogramowania posiada również różne wersje językowe. Domyślnie wybierana jest wersja
angielska. Zmiany można dokonać klikając w listę rozwijalną obok tekstu Choose a language i
wybierając język z dostępnych na liście. Po wybraniu interesującej nas wersji programu
należy kliknąć w przycisk Add To Cart.

4. Po kliknięciu przycisku Add To Cart połączenie zostanie przekierowane do witryny, na której
sprawdzić będzie jakie programy i systemy operacyjne zostały dodane do koszyka. W tym
miejscu można również kontynuować dodawanie oprogramowania (przycisk Continue
Shopping) lub zakończyć wybór i przejść dalej (przycisk Check Out).

5. Po kliknięciu w przycisk Check Out przedstawione zostaną warunki korzystania z
oprogramowania pobieranego z platformy DreamSpark, które należy zaakceptować aby móc
kontynuować pobieranie plików.

6. Ostatnim etapem procesu jest potwierdzenie poprawności adresu email oraz danych
osobowych, na które przesłane zostanie potwierdzenie dokonania zamówienia.

7. W kroku siódmym wygenerowany zostanie klucz, który pozwoli na aktywację pobranego
oprogramowania. W tym miejscu również znajduje się link, który posłuży do pobrania
niezbędnego w dalszym procesie programu o nazwie Secure Download Manager. Aby
rozpocząć pobieranie oprogramowania należy kliknąć przycisk Start Download.

UWAGA! Wygenerowany klucz będzie niezbędny do późniejszej aktywacji pobieranego
oprogramowania. Po zakończeniu zamówienia i opuszczeniu powyższej strony klucz będzie można
znaleźć na głównej stronie platformy w zakładce Your Account/Orders.

8. Na kolejnej stronie znajdują się dwie rzeczy. Pierwsza z nich, to program Secure Download
Manager (SDM), który należy pobrać i zainstalować na komputerze, aby możliwe było
pobranie wybranego oprogramowania. Po zainstalowaniu SDM należy pobrać plik z
rozszerzeniem „.SDX”, który otwarty pozwoli rozpocząć pracę zainicjować pracę
zainstalowanego wcześniej programu oraz samo pobieranie programu.

9. Po uruchomieniu pobranego pliku z rozszerzeniem „.SDX” należy go uruchomić klikając w
niego dwukrotnie. W oknie menedżera pobierania plików, który się pojawi możemy określić
lokalizację, do której oprogramowanie ma być pobierane oraz rozpocząć sam proces
pobierania.

Gdyby mieli Państwo pytania, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta i Wdrażania
Innowacyjnych Rozwiązań.
Adres e-mail: it@kozminski.edu.pl
Telefon: +48 (22) 519-21-45
Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w pokoju A115 w godzinach:
Poniedziałek
8:00 – 18:00

Wtorek
8:00 – 18:00

Środa
8:00 – 18:00

Czwartek
8:00 – 19:00

Piątek
8:00 – 19:00

Sobota
8:00 – 16:00

Niedziela
8:00 – 16:00

