Info Escola

info.escola.app@gmail.com

Formulari per sol·licitar una escola temporal i poder analitzar les funcionalitats del conjunt
d’aplicacions.
Benvolgut Srs.
Els demanem la possibilitat de poder analitzar de forma real i completa les funcionalitats d’Info Escola i acceptem
les condicions d’ús d’aquesta escola temporal:










El període de funcionament serà de 90 dies.
Ens comprometem a fer un ús raonable de les aplicacions sense altres finalitats que poder analitzar el seu
funcionament i estudiar la seva adquisició.
Ens comprometem a respectar els drets d’autor de les aplicacions i tot el material relacionat amb Info
Escola.
No es podran cedir els codis de funcionament a altres institucions diferents de la que fa la sol·licitud ni es
podran fer públics per cap mitjà.
Les informacions que s’introdueixin estaran sempre sota la responsabilitat de la institució que sol·licita
treballar amb Info Escola.
L’escola temporal funcionarà als servidors d’Info Escola. Info Escola no es farà responsable de qualsevol
anomalia de funcionament (per motius tècnics o per qualsevol altre motiu) dels servidors o de les
aplicacions.
Info Escola està en fase continuada de millora i d’ampliació de les seves funcionalitats. Durant aquest
període notificarem a l’usuari de la disponibilitat de noves versions amb els canvis respecte a les versions
anteriors. L’usuari podrà valorar les noves implementacions i podrà també suggerir noves funcionalitats o
canvis en el funcionament del conjunt d’aplicacions, que s’estudiaran dins del Planning de millora d’Info
Escola.
Ens comprometem a respondre els qüestionaris que ens remeti Info Escola per valorar el nostre grau de
satisfacció i la nostra opinió general sobre el conjunt d’aplicacions i el seu funcionament.

Completi aquesta informació i trameti el full escanejat a info.escola.app@gmail.com
Un cop resolta la seva sol·licitud li notificarem els paràmetres de configuració i les claus de servidor per poder treballar amb Info Escola.

Nom de l’institut o escola:
Tipus d’organització:

Pública o Privada.

Adreça:
Codi Postal i Localitat:
Telèfon:
Correu electrònic:
Adreça web:
Persona de contacte:
Càrrec que ocupa:
Correu electrònic:
Telèfon mòbil:
Signatura de la persona que representa a la
institució:

Nom:

Segell de la institució:

