Kvittun fyrir móttöku spjaldtölvu
Kópavogi 11. júní 2015

Undirrituð/aður, starfsmaður Kópavogsbæjar, staðfestir með undirskrift móttöku iPad Air 2
spjaldtölvu (hér eftir nefnt tæki).

1. Tækið er eign Kópavogsbæjar og hefur starfsmaður afnot af tækinu vegna vinnu sinnar hjá
Kópavogsbæ. Kópavogsbær getur óskað eftir því að fá tækið til sín hvenær sem er ef þörf
þykir.
2. Kópavogsbær setur upp á tækinu forstillingar sem leyfa umsýslu og utanumhald sem
nauðsynleg eru til að hægt sé að þjónusta tækið. Á tækinu er umsjónarhugbúnaður sem gerir
kleift að senda hugbúnað á tækið, breyta stillingum þess og rekja staðsetningu.
3. Til þess að hægt sé að nota tækið er nauðsynlegt að starfsmaður búi til AppleID-aðgang. Eigi
starfsmaður nú þegar slíkan aðgang og kjósi að nota hann er heimilt að sá aðgangur sé
notaður við tækið. Ekki er heimilt að nota fleiri en einn AppleID-aðgang á hvert tæki.
4. Starfsmenn tryggja að tækið sé ávallt geymt í hulstri. Öllum starfsmönnum býðst að fá hulstur
með tækinu til hlífðar. Kjósi starfsmaður að notast við eigið hulstur er það heimilt. Mælst er
til þess að starfsmaður fari gætilega með tækið og verji það gegn skemmdum og þjófnaði.
5. Undir engum kringumstæðum má nota tækið á ólöglegan hátt. Ekki má setja í það stolin forrit
eða forrit sem breyta stýrikerfi þess.
6. Ef tækið bilar eða skemmist þarf að tilkynna það strax til skólans og útvegar Kópavogsbær
starfsmanni lánstæki meðan viðgerð fer fram.
7. Kópavogsbær annast þjónustu við tækið, nauðsynlegar uppfærslur hugbúnaðar og stýrikerfis
og skráningu aðgangs tækisins að þráðlausri nettengingu í skólanum.
8. Ef starfsmaður færist á milli skóla innan Kópavogsbæjar og þarf áfram á tæki að halda, heldur
hann áfram sömu afnotum af tækinu og annast Kópavogsbær tilfærslu á skráningu tækisins
innan tölvukerfis grunnskólanna.
9. Nú hættir starfsmaður störfum og skal hann þá skila tækinu til síns skóla. Kópavogsbær
áskilur sér rétt til að halda eftir forritum sem úthlutað hefur verið til starfsmanns og úthluta
til annarra notenda.
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