GRUNDONLINEVILLKOR FÖR PROGRAM

Läs
dessa
grundonlinevillkor
för
program
(“onlinelicensvillkor”) tillsammans med ytterligare
villkor med anknytning till program i avtalet mellan
dig och HDS (“avtal”).
Om motstridigheter finns
mellan onlinelicensvillkoren och avtalet anses dessa
onlinelicensvillkor vara det styrande dokumentet.
Termer kommer att ha samma betydelse enligt
definition i avtalet och dessa onlinelicensvillkor.
1. Licensbeviljande
Förutom vad som annars uttryckligen angetts beviljar HDS
dig en personlig, icke överlåtbar, icke exklusiv licens enligt
följande:
(a) för att endast använda programmet till HDSutrustningen med vilken den levererats, så att
utrustningen kan fungera
(b) för att endast använda programmet för interna
affärsbehov enligt begränsningarna som specificeras på
utrustning som används i samband med programmet.
För
kapacitetsbaserat
program
använder
du
programmet upp till angiven kapacitet som köpts för
relevant utrustning, nätverk, anordning eller CPU. Om
du önskar överstiga kapaciteten måste du betala
ytterligare licensavgifter till HDS först, och
(c) om du har erhållit en arbetsprodukt enligt en
arbetsdeklaration, får du använda, reproducera, kopiera
och
visa
arbetsprodukten
endast
för
internt
affärsändamål. Du erhåller inte äganderätt till program
eller arbetsprodukt eller underhållsmaterial enligt
avtalet eller dessa onlinelicensvillkor, och du erhåller
inte rätt till underlicens av programmet, arbetsprodukt
eller underhållsmaterial.

källkod) som ingår i programmet. Om programmet
innehåller vissa program med licens enligt GNU General
Public License (allmän licens) eller liknande program med
öppen källkod med en licens som kräver att licensgivaren
gör källkoden allmänt tillgänglig (“GPL -program”) och den
tillämpliga källkoden inte var med i programmet, kan du
skaffa ett exemplar på den tillämpliga källkoden för GPLprogrammet genom att (a) begära att den öppna källkoden
skickas till dig av HDS eller (b) genom att hämta den öppna
källkoden genom att följa länkarna på hemsidan i
definitionen för en licens för öppen källkod i avsnitt 9.
3.

Användningsbegränsningar

Förutom i den mån dessa begränsningar är förbjudna av
gällande lag, eller förbjudna av villkoren i en licens för
öppen källkod, får du inte själv eller låta någon annan göra
följande: (a) använda programmet för att utföra
jämförande eller konkurrerande analyser, bland annat
benchmarking; (b) bakåtutveckla, avkompilera, utföra
omvänd kompilering, omvandla till läsbar form eller annars
komma åt källkoden hos programmet (c) underlicensera,
hyra, leasa, ändra, förbättra, lägga till, skapa härledda verk
utifrån programmet; (d) kopiera programmet förutom vad
som uttryckligen tillåts; (e) ta bort eller annars ändra i
äganderättsmeddelanden på eller i programmet; eller (f)
använda eller tillåta att programmet används för att utföra
tjänster åt tredje part, oavsett om detta gäller på basis av
tjänstebyrå eller tidsdelning eller i övrigt, utan uttryckligt
tillstånd av HDS.
4.

Auktoriserade kopior

Programmet får endast användas som det är i
objektkodform eller maskinkomprimerad form. Anknuten
dokumentation får endast användas i utskriven eller
elektronisk form.

HDS ger dig en kopia på medierna och dokumentationen för
programmet. För program som licenserats enligt en
företagslicens beviljar HDS dig rätten att göra kopior på
programmet endast för eget internt bruk, inom ramen för
företagslicensen. Det går även att göra en säkerhetskopia
eller arkivkopior endast för eget internt bruk. Du måste på
samtliga kopior reproducera samtlig företags- och
copyright-information på eller i programmet.

2. Program från tredje part

5.

För program från tredje part kan gälla separata licenser
direkt mellan dig och tredje parts licensgivare (eller i vissa
fall mellan dig och HDS som licensgivare för program från
tredje part). Dylika licenser tillhandahållas av HDS antingen
såsom shrink-wrapped (godkännande av licens genom
öppnande av förpackning) eller såsom click through
(godkännande av licens genom klickning på länk) på
begäran från dig. Du har ingen möjlighet att väcka anspråk
mot HDS, såvida inte HDS är den nämnda licensgivaren,
och även då endast i den mån en dylik licens tillåter detta.
Du är ansvarig för att göra vad som krävs av tredje parts
licensgivare för att licenserna och relaterade villkor ska
börja gälla (till exempel onlineregistrering). Såvida inte
detta annars uttryckts i dessa onlinelicensvillkor eller i
licensen från tredje part eller som tillhandahålls enligt ett
underhållsavtal lämnar HDS inte support för program från
tredje part och lämnar ingen IP- skadeslöshet gällande dig,
inklusive IP-skadeslöshet i avtalet, gällande program från
tredje part. Vissa program som licenserats till dig innehåller
program med öppen källkod. Du kan läsa en fullständig lista
över dessa licenser på hemsidan som nämns i definitionen
med licenser med öppen källkod i avsnitt 9. Det ligger på
ditt ansvar att läsa och följa dessa licenser med öppen
källkod.
Genom
att
acceptera
onlinelicensvillkoren
accepterar du även villkor för licenser som gäller för
program från tredje part (inklusive program med öppen

Förutom i den mån det medges i gällande licens för öppen
källkod får du inte överlåta programmet till annan individ
eller enhet utan HDS skriftliga tillåtelse. Dock får du
överlåta operativprogrammet till en tredje part (“mottagare
av överlåtelse”) endast med anknuten HDS-utrustning. Du
måste då tillse att mottagaren av överlåtelse går med på
villkoren i onlinelicensvillkoren och relevanta licensvillkor.
Operativprogrammet
tillhandahålls
mottagaren
av
överlåtelsen i befintligt skick, utan garanti eller support. När
överlåtelsen är klar måste du ta bort och kassera samtliga
kopior på operativprogrammet i din ägo eller som du
förfogar över.
Du måste även permanent ta bort alla
program från medier där programmet lagras innan
medierna kasseras.
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6.

Programöverföring

Programmets användningsplats

Om utrustningen för vilken du auktoriserats använda
programmet tillfälligt inte kan användas får du hämta och
använda programmet på ett annat av dina datorsystem
inom samma lokaler, tills ursprungsutrustningen återigen
fungerar.
I övriga fall måste du alltid inhämta HDS
föregående skriftliga godkännande innan du ändrar
utrustning på vilken programmet används, eller platsen för
användningen.
7.

Verifieringsrättigheter

GRUNDONLINEVILLKOR FÖR PROGRAM

HDS eller företagets oberoende revisor kan, efter rimlig
förvarning till dig, granska dina register och system för att
kontrollera att du följer gällande programlicenser.
Revisionen utförs under vanlig arbetstid på ett sätt som inte
i onödig grad stör affärsverksamheten. Om revisionen visar
att du använder fler kopior av programmet än vad som
tillåts enligt gällande licenser debiterar HDS tilläggsavgifter.
8.

Uppsägning av licenser

Licensen i programmet sägs upp enligt följande: (i) när
programmet ersätts av en uppgradering, revision eller
ersättningsprogram (ii) när licensperioden upphör, om
sådan uttryckligen fastställts (iii) om du brutit mot dessa
onlinelicensvillkor, licens för program från tredje part eller
avtalet.
9.

Definitioner

Licens för öppen källkod: Licenser som gäller program
med
öppen
källkod
listas
på
www.hds.com/corporate/legal/index.html.
Program med öppen källkod: Program från tredje part
som eventuellt finns tillgänglig utan kostnad för
användning, ändring eller distribution och som allmänt
licenserats enligt GNU General Public Licence, Lesser
General Public License, Apache eller annan programlicens
för öppen källkod.
Program från tredje part: program som licenserats till
HDS för direkt eller indirekt distribution till slutanvändare.
Som klargörande, om program från tredje part som inte
underlicenserats genom dessa villkor innehåller program
med öppen källkod, måste du vända dig till den gällande
licensen för att se vilka villkor som gäller.

SW Online Terms_v3_16JAN08_EMEA_Swedish

