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1. TJÄNST 

 Introduktion 

1.1 Unit4 tillhandahåller Unit4 Programvara genom två 
tjänstemodeller, som en långvarig licens eller på 
prenumerationsbasis.  

För definierade termer som används i dessa Tjänstevillkor, se 
punkt 4 nedan.  

Långvarig programvarulicens  

1.2 När Unit4 tillhandahåller en långvarig licens att Använda Unit4s 
Programvara i objektskodsformat (”Långvarig Licens”), 
erhåller Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att 
använda Unit4s Programvara i femton (15) år från Avtalsdagen 
för det antal Behöriga Användare som anges i 
Försäljningsordern. Avgifter för Support betalas separat på 
årlig basis i samband med en Långvarig Licens, och den 
Långvarig Licens upphör om Kunden slutar att betala för 
sådana avgifter för Support. 

Programvaruprenumeration  

1.3 När Unit4 tillhandahåller en prenumeration att använda Unit4s 
Programvara (”Prenumerationslicens”), erhåller Kunden av 
Unit4 en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att medge det 
överenskomna antalet Behöriga Användare att Använda Unit4s 
Programvara till dess prenumerationen löper ut.  

Leverans av Programvara  

1.4 I varje enskilt fall kommer Unit4s Programvara att göras 
tillgänglig för Kunden av Unit4 genom elektronisk nedladdning 
och tillhandahållande av lämpliga licensnycklar. Unit4s 
Programvara ska anses leveransgodkänd av Kunden när Unit4 
tillhandahåller den elektroniska nedladdningen och 
licensnycklar till Kunden, och är inte föremål för någon form av 
acceptanstest.  

Miljöer 

1.5 Kunden kan använda Unit4s Programvara i en enda installation 
på Installationsadressen och kan skapa kopior av Unit4 
Programvara för användning inom tre miljöer (specifikt, en 
produktionsmiljö och två icke-produktionsmiljöer). 

2. RESTRIKTIONER AVSEENDE ANVÄNDNING 

Kunden ska inte: 

2.1 använda Unit4s Programvara för andra syften än för Kundens 
interna affärsverksamhet; 

2.2 använda Unit4s Programvara för att tillhandahålla tjänster till 
tredje part eller försöka ge åtkomst till någon tredje part, eller 
assistera någon tredje part för att få åtkomst till, Unit4s 
Programvara; 

2.3 dela upp användningen av Unit4 Programvara över flera 
serverinstallationer;  

2.4 med undantag för vad som tillåts enligt punkt 1.5, försöka 
kopiera, modifiera, anpassa, ändra, duplicera, översätta, skapa 
derivativa (härledda) verk ur, dekompilera, demontera, utföra 
reverse engineering, köra i en tredjepartsmiljö/webbgränssnitt 
(s.k. framing), spegla, återpublicera, ladda ner, överföra eller 
distribuera hela eller någon del av eller innehållet i Unit4s 
Programvara eller på annat sätt reducera hela eller någon del 
av Unit4s Programvara till mänskligt uppfattbar form;  

2.5 försöka bygga eller utveckla en alternativ eller konkurrerande 
tjänst som på något sätt är, helt eller delvis, baserad på eller 
härledd ur Unit4s Programvara;  

2.6 sammanfoga eller kombinera (tillsammans) Unit4s 
Programvara med någon annan programvara eller tjänst; 

2.7 avlägsna eller dölja notiser om upphovsrätt, äganderätt, 
varumärken, information om äganderätt till varumärken, 

varubeteckningar, sekretess, märken, logotyper, meddelanden 
eller annan information inkluderad i Unit4s Programvara; och 

2.8 använda robotar eller robotstyrd processautomation utan 
Unit4s föregående samtycke. 

Hänvisningar i denna punkt 2 till Unit4s Programvara 
inkluderar, där så är tillämpligt, en hänvisning till all 
Dokumentation.  

3. KUNDENS ÅTAGANDEN 

3.1 Kunden ska efterleva Supportvillkoren. 

3.2 Kunden ansvarar för följande ansvarsområden: 

3.2.1 att införskaffa och underhålla all utrustning, programvara och 
tjänster på Kundens sida, som krävs för att få åtkomst till och 
använda Unit4s Programvara, inklusive nätverksanslutningar, 
hårdvara och utrustning; och    

3.2.2 den funktionella driften och administrationen av Unit4s 
Programvara. 

3.3 Kunden är alltid ansvarig för säkerheten och integriteten av 
Kundens Data. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att 
säkerställa att lämpliga säkerhetskopior görs av all Kundens 
Data i enlighet med god branschpraxis (åtminstone dagligen) 
och att säkerställa att systemet kan återställas till sitt tidigare 
tillstånd i händelse av problemrelaterat underhållsarbete i en 
produktionsmiljö. 

3.4 Vid Avtalets upphörande ska Kunden omedelbart återlämna 
Unit4s Programvara, eller på begäran av Unit4, förstöra Unit4s 
Programvara och alla kopior av hela eller delar av Unit4s 
Programvara.  

4. DEFINITIONER  

 Termer med versaler som används i dessa Tjänstevillkor men 

inte har definierats häri, ska ha den innebörd som anges i 

Unit4s Allmänna Affärsvillkor.  

Ord/ 

begrepp 

Betydelse 

Installations-

adress 

den adress (som tillhandahålls till Unit4 

från tid till annan) där Kunden väljer att 

installera Unit4s Programvara. Om sådan 

adress inte har angetts av Kunden, ska 

den anses innebära Kundens registrerade 

adress såsom den anges i 

Försäljningsordern. 

Support-

avgifter  

de avgifter för Supporttjänster som anges 

i en Försäljningsorder. 

Support-

tjänster 

de supporttjänster som ska tillhandahållas 

av Unit4 i samband med Unit4s 

Programvara i enlighet med 

Supportvillkoren.  

Support-

villkor 

dokumentet kallat Tjänstevillkor – 

Supporttjänster (Programvara), som 

återfinns på www.unit4.com/terms.  

Unit4s 

Program-

vara 

Unit4:s programvaruapplikationer, som  

tillhandahålls till Kunden för att nedladdas 

till egen eller annan tredje parts 

infrastruktur. 
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