
INSTRUKCJA dla studentów
korzystanie z systemu dystrybucyjnego MSDNAA (eLMS)

1. Prosimy wejść na stronę logowania eLMS for MSDNAA

http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=00e1cc62-bb8b-e011-
969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1

2.  Logujemy  się  kliknięciem  w  prawym  górnym  rogu  ekranu  (Sign  In) za  pomocą  danych 
otrzymanych na adres emailowy wskazany przez Państwa w  formularzu zgłoszeniowym eLMS:

http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=00e1cc62-bb8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=00e1cc62-bb8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=00e1cc62-bb8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1


3. Po zalogowaniu, z zakładki SOFTWARE wybieramy interesujące nas oprogramowanie:

4. W naszym przypadku wybraliśmy Windows 7 ( proszę pamiętać aby przejść z zakładki english na 
polish jeżeli zależy nam na polskiej wersji językowej) i klikamy ADD TO CART:



5.  Potwierdzamy wybór wybranego oprogramowania klikając  w dolnym lewym rogu na przycisk 
CHECK OUT:
 

 
6.  Znajdując  się  w  zakładce  ORDER podajemy  swoje  dane  w  miejscach  wskazywanych  przez 
czerwone gwiazdki.

Należy podać 
prawdzwe dane!



7.  Następnie  klikając  PROCEED  WITH  ORDER przechodzimy  do  zakładki  RECEIPT, w  której 
otrzymujemy klucz i możliwość pobrania wybranego produktu): 
 

8.  Potwierdzeniem  legalności  posiadanego  oprogramowania  jest  możliwość  wskazania 
zamówionych  produktów wraz z ich kluczami po zalogowaniu w systemie dystrybucyjnym eLMS. 
Niemniej jednak ponieważ zarówno system jak i posiadane przez Państwa konta nie zawsze mogą 
być dostępne (a czasami nawet mogą zostać z różnych przyczyn utracone) sugerujemy wykonanie 
następujących kroków w celu utworzenia dokumentacji dla pobranego oprogramowania:

 a) prosimy zachować e-mail (przychodzący automatycznie z systemu) z potwierdzeniem złożonego 
zamówienia (naturalnie można go również wydrukować).

 b) w trakcie składania zamówienia prosimy  wydrukować stronę z podsumowaniem zamówienia 
(zawiera  nazwę  produktu  oraz  klucz;  patrz  –  zrzut  ekranu  powyżej)  a  następnie  wydruk 
potwierdzić pieczątką i  podpisem u aktualnego opiekuna eLMS w budynku WSTI, pokój  3.71 
(krok ten powinno się powtórzyć w wypadku późniejszego uzyskania dodatkowych kluczy).

Tak sporządzona dokumentacja może okazać się przydatna na wypadek konieczności potwierdzenia 
legalności posiadanego przez Państwa oprogramowania.

9. Po  kliknięciu  w  link  DOWNLOAD  OPTIONS a  następnie  w  link  wybranego  przez  nas 
oprogramowania przechodzimy do momentu pobierania i tym samym kończymy całą procedurę:
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