Avid Creative Product FOC(ücretsiz) Lisans için Talimatlar
Avid, COVID-19 virüsüne karşı yapılan önlemler çervesinde topluluğumuzun iş yükünün
düzenlenmesine yardımcı olmak için, "Creative Product" yazılımlarını sınırlı sayıda olarak
uzaktan çalışan müşterilerine ücretsiz sunacaktır.
Pazartesi gününden itibaren 16 Mart - 17 Nisan aralığında, stüdyolarında veya rutin çalışmalarını yaptığı
mekanlarda kendi sistemlerine ulaşamayan kullanıcılarımıza aşağıdaki kısıtlamalara bağlı olarak 90 gün
geçerli "Media Composer | Ultimate", "Pro Tools", "Pro Tools | Ultimate" veya "Sibelius | Ultimate" lisansları
sağlanacaktır. Bunlara ilave olarak Avid'e kayıtlı ve Avid lisansına sahip okulların laboratuvarlarına veya
stüdyolarına erişimi olmayan öğrencileri de belirtilen ürünler için geçici lisans alabilirler.

Önemli Bilgi:
Kullanıcılar kayıtlı email adreslerine bir "Register" kodu alacaklar (Aktivasyon veya Redemption kodu olarak
da bilinir). Lisanslar bu kod ile "My Avid account" veya "www.avid.com/register" adresinden erişebileceğiniz hesaplarınıza yatırılır. İnternet erişimi gereklidir.
Gelen kod kayıt edildiğinde 90 günlük lisans başlar.
Kurulum uygulaması ve 90 günlük lisans Avid hesaplarına yatacaktır..
Lisanslar sadece aşağıdaki yazılımlar için sağlanacaktır :
o
o
o
o

Media Composer | Ultimate
Pro Tools
Pro Tools | Ultimate
Sibelius | Ultimate

Lisanslar yalnızca şirketlere, stüdyolara veya eğitim kurumlarına kayıtlı, aynı lisansa sahip olan kullanıcılara
verilecektir. Bu lisanslar aktif abonelik lisansı veya aktif güncelleme ve destek paketi sözleşmesi kapsamındadır. Sahip olunan ve etkin olan lisans başına en fazla bir lisans verilecektir.
Ücretsiz lisansı almak için kodların 17 Nisan 2020'ye kadar giriş yapılması gerekir.

Lisans Talebi:
1. Lisansa ihtiyaç duyan müşterilerin, her bir kullanıcı için aşağıdaki bilgileri sağlamaları
gerekir. (Dilerseniz bunu göndermek için hazır Excel şablonunu kullanabilirsiniz)
İsim ve Soy İsim
"My Avid Account" hesabınızın kayıtlı olduğu email adresi
o "My Avid Account" hesabı olmayan öğrenciler kendileri için bir hesap oluşturabilir ve
taleplerini gönderebilirler.
o Lisansların kayıtlarını merkezi olarak tek bir "My Avid Account" hesabı ile yönetecek IT
yöneticileri, bunu ihtiyaçları olan toplam lisans sayısı ile beraber, talepleri içerisinde
belirtebilirler.

Gerekli Ürün Lisansları :
o Media Composer | Ultimate
o Pro Tools
o Pro Tools | Ultimate
o Sibelius | Ultimate
Ülke
İlişkili olduğunuz okul veya şirket
2. Talebinizi bulunduğunuz bölgeye göre aşağıdaki email adreslerine gönderin.
Amerika: amer3month@avid.com
Avrupa ve Ortadoğu: emea3month@avid.com
Asya ve Pasifik: apac3month@avid.com
3. Talebiniz alındıktan sonra Avid, daha fazla bilgi edinmek veya gönderdiğiniz bilgileri netleştirmek
için sizinle email yoluyla iletişime geçebilir.
4. Talep tamamlandıktan ve Avid* tarafından kabul edildikten sonra kayıt için gerekli kodları email
olarak alacaksınız. Bu kodları "My Avid Account" hesabınıza girmelisiniz.
Bulunduğunuz bölge içerisinde normal çalışma saatleri içerisinde takip edilecek ve cevaplanacaktır.
Avid 24 saat içerisinde cevap vermeye çalışacaktır.
"My Avid Account" hesabı oluşturma, kodu kayıt etme veya ürünü indirme ve kurulum aşamalarında
yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen şu kaynaklara bakın:
Media Composer | Ultimate
Pro Tools and Pro Tools | Ultimate
Sibelius | Ultimate
Eğer Avid ile kurumsal anlaşmanız varsa, FOC(ücretsiz) lisans talebi için lütfen direk olarak satış temsilcinize
ulaşmaktan çekinmeyin.
Ağer "Avid Learning Partner,(ALP) üyesi iseniz, doğrudan Avid'in ALP Programı ekibinden talimatlar almış
olmanız gerekir. Öğrencilerinize lisans almak için lütfen bu talimatları takip edin.

*Avid tamamen kendi inisiyatifine bağlı olarak geçici lisans taleplerini onaylama veya reddetme hakkını saklı tutar. Avid, geçici lisansların
mevcutluğu hakkında hiçbir garanti vermez ve haber vermeden bu teklifi durdurabilir.

