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Zerbitzuaren aurkezpena
Bilboko Ingeniaritza Eskolak orain arte “Imagine” deitzen zen Microsofteko software
programaren hitzarmenari jarraipena eman dio. Microsoftek plataforma horren sistema
eguneratu du eta “Azure” ingurunera pasatu du. Hori dela eta, eskaintzen den software
katalogoan sartzeko sarbide sistema ere aldatu da. Microsofteko kontu pertsonal bat izan behar
dugu. Ondoren, unibertsitateko posta elektronikoa zehaztu behar izango dugu kontu horretan
bata bestearekin erlazionatzeko.
Honekin guztiarekin, software katalogora sarbidea izango dugu eta bertan lizentzia kodeak eta
software programak eskuratu ahal izango ditzakegu.

Plataformako sarbidea
Zuzenean konektatu gaitezke ondorengo URL helbidea erabiliz::
https://aka.ms/devtoolsforteaching
Plataforma berrira eramango gaitu. Bertan Microsofteko kontu pertsonalarekin konektatuko
gara. Markatutako laukian klik egin behar izango dugu:

Microsofteko kontu pertsonalik ez baduzu, dagokion aukera erabiliz kontu berri bat sortu behar
izango duzu. Gogora ezazu unibertsitateko posta elektroniko ezberdina erabili behar duzula:
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Unibertsitateko kontua Microsoftekoarekin elkartu
Microsofteko kontu pertsonalarekin behin sartuta, unibertsitateko posta elektronikoa eskatzen
digun webgune bat aurkituko dugu. Horrela unibertsitateko kontua Microsoftekoarekin
elkartuta geldituko da:

Ondoren posta elektroniko bat jasoko dugu unibertsitateko postan elkartze hori balioztatzeko.
(SPAM karpeta gainbegiratu)
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Jasotako egiaztatze estekan klik egingo dugu:

Harpidetzaren kontratua onartuko dugu eta ondoren “Aceptar Términos” botoia sakatuko
dugu:
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Dendan sartzeko sarbidea lortu dugu:

Softwarea eskuratu
Sartu eta gero software katalogo bat izango dugu eskuragarri. Sistema eragile bat nahi izanez
gero, Windows 10 adibidez, eskuratu ahal izango dugu ondorengo aukerak hautatuz.:

Ondo ohartzen bagara, botoi bat izango dugu alde batetik lizentzia kodea eskuratzeko, eta
beste botoi bat bestetik ISO luzapena duen fitxategi bat deskargatzeko. Fitxategi hori sistema
eragilearen instalazioa egitea ahalbidetuko du.
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Windows 10 abian jartzeko USB sortu
Deskargatutako fitxategia pendrive batean “grabatu” nahi izanez gero, sistema eragilea
instalatzeko gai izango gara. Horretarako, Microsofteko tresna bat deskargatuko dugu
ondorengo esteka erabiliz:
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=56485
Instalatu eta gero, aplikazioa irekiko dugu eta bertan ISO luzapena duen fitxategia non dagoen
zehaztuko dugu instalazio euskarria sortzeko:

Momentu honetan 8GB duen pendrive bat konektatuko dugu ordenagailuan.
KONTUZ! Pendrivea formateatuko da
“Dispositivo USB” botoia sakatuko dugu gure USB euskarria sortzeko:

Página 7 de 8

Gure USB gailua aukeratuko dugu eta “Empezar a copiar” botoia sakatuko dugu:

Bukatzean, Windows 10eko instalazioa abiatzeko USB gailua izango dugu erabilgarri. Ondoren,
plataformak eskainitako lizentzia kodea sartu ahal izango dugu instalazioa eskatzen duenean.
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