TJENESTEVILKÅR - PROGRAMVARE
1.

TJENESTEN

varemerkekreditter,
handelsbetegnelse,
konfidensialitetsmelding, merke, logo eller annen
informasjon som er inkludert i Unit4-programvaren, og

Introduksjon
1.1

Unit4
leverer
Unit4-programvare
i
to
tjenestemodeller, som en langsitkig lisens eller på
abonnementsbasis.

2.8

Henvisninger i dette punkt 2 til Unit4-programvaren
inkluderer, der det er aktuelt, en referanse til all
Dokumentasjon.

For definerte begreper som brukes i disse tjenestevilkårene,
se punkt 4 nedenfor.
Programvare Periodelisens
1.2

1.3

Der Unit4 gir en terminlisens til bruk av Unit4-programvaren
i objektkodeform ("Periodelisens"), får kunden en ikkeeksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke Unit4programvaren i femten (15) år fra Ikrafttredelsesdatoen for
antall Autoriserte Brukere som er angitt i Ordreskjemaet.
Supportvederlag betales separat på årsbasis i forbindelse
med en eventuell periodelisens, og periodelisensen
opphører hvis Kunden slutter å betale supportkostnadene.

3.

KUNDEFORPLIKTELSER

3.1

Kunden skal overholde Supportvilkårene.

3.2

Kunden er ansvarlig for følgende:

3.2.1 å anskaffe og vedlikeholde alt klientsideutstyr, programvare
og tjenester som kreves for å få tilgang til og bruke Unit4programvaren, inkludert nettverkstilkobling, maskinvare og
utstyr, og

Programvareabonnement

3.2.2 funksjonell drift og administrasjon av Unit4-programvaren.

Der Unit4 gir et abonnement til bruk av Unit4-programvaren
("Abonnementslisens"), gir Unit4 kunden en ikke-eksklusiv,
ikke-overførbar rettighet og lisens til å tillate det avtalte
antallet Autoriserte Brukere å Bruke Unit4-programvaren
frem til abonnementet utløper.

3.3

Kunden er ansvarlig for sikkerheten og integriteten til
Kundedata til enhver tid. Dette inkluderer, men er ikke
begrenset til, å sikre at passende sikkerhetskopier gjøres av
alle Kundedata i samsvar med god bransjepraksis (minst
daglig) og sikre at systemet kan gjenopprettes til sin
tidligere
tilstand
i
tilfelle
problematiske
vedlikeholdsoperasjoner på et produksjonsmiljø.

3.4

Ved enhver terminering av avtalen, skal kunden
umiddelbart returnere Unit4-programvaren, eller på Unit4s
anmodning, ødelegge Unit4-programvaren og alle kopier av
hele eller deler av Unit4-programvaren.

4.

DEFINISJONER

Levering av programvaren
1.4

For begge tilfeller vil Unit4-programvaren bli gjort
tilgjengelig for Kunden av Unit4 ved hjelp av elektronisk
nedlasting og utgivelse av passende lisensnøkler. Unit4
Programvare anses å være akseptert av Kunden når Unit4
leverer den elektroniske nedlastingen og lisensnøklene til
Kunden og ikke er underlagt noen form for aksepttesting.
Miljøer

1.5

2.

bruke roboter eller robotisert prosessautomatisering uten
Unit4s forhåndssamtykke.

Kunden kan bruke Unit4-programvaren på én enkelt
installasjon på Installasjonsadressen og kan lage kopier av
Unit4-programvaren for bruk i tre miljøer (en produksjon og
to ikke-produksjon).
BEGRENSNINGER FOR BRUK

Kunden skal ikke:
2.1

bruke Unit4-programvaren til noe annet formål enn den
interne forretningsdriften;

2.2

bruke Unit4-programvare for å levere tjenester til
tredjeparter eller forsøke å skaffe, eller hjelpe tredjeparter
med å få tilgang til Unit4-programvaren;

2.3

dele bruken av Unit4-programvaren på tvers av flere
serverinstallasjoner,

2.4

med unntak av det som ellers skulle være tillatt etter punkt
0, forsøke å kopiere, modifisere, tilpasse, endre, duplisere,
oversette, lage avledede verk fra, dekompilere, demontere,
foreta omvendt utvikling, ramme, speile, publisere på nytt,
laste ned, overføre eller distribuere hele eller deler av Unit4programvaren eller på annen måte redusere til menneskelig
oppfattelig form hele eller deler av Unit4-programvaren,

2.5

bygge, utvikle eller forsøke å bygge eller utvikle en
alternativ eller konkurrerende tjeneste som på noen måte er
helt eller delvis basert på eller avledet fra, Unit4programvaren,

2.6

slå sammen eller kombinere Unit4-programvaren med
annen programvare eller tjeneste,

2.7

fjerne eller skjule merknader om opphavsrett, merknader
om eiendomsrettigheter, varemerker, handelsmerker,
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Begreper med stor forbokstav, som angitt I disse
Tjenestespesifikasjonene, men som ikke er definer, skal ha
same meningsinnhold som angitt I Unit4s Alminnelige
Forretningsvilkår.
Begrep

Meningsinnhold

Installasjons
-adresse

Adressen (som til enhver tid er
oppgitt til Unit4) der kunden velger
å installere Unit4-programvaren. I
mangel av en adresse som er
angitt, anvendes adressen som er
angitt på Kundens Ordreskjema.

Supportvederlag

Vederlaget for Supporttjenestene
som angitt i et Ordreskjema.

Supporttjenester

supporttjenestene
som
skal
leveres av Unit4 i forbindelse med
Unit4-programvaren i samsvar
med Supportvilkårene.

Supportvilkår

dokumentet
med
tittelen
Tjenestevilkår – Supporttjenester
(programvare) som du finner på
www.unit4.com/terms.

Unit4programvare

Unit4s programvare levert til
Kunden for nedlastning til sin egen
eller
annen
tredjeparts
infrastruktur.
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