GRUNNLEGGENDE ONLINE-VILKÅR AV PROGRAMVARER

Du må lese disse Grunnleggende Programvare
Online-vilkår (“Online Lisensvilkår”) sammen med
alle andre vilkår og betingelser i forbindelse med
Programvare in avtalen mellom deg og HDS
("Avtale"). Hvis det er noe inkonsekvent mellom
disse Online Lisensvilkår og Avtalen, vil disse Online
Lisensvilkårene være det bestemmende dokument.
Uttrykk som begynner med stor bokstav skal ha
samme betydning i Avtalen og disse Online
Lisensbetegnelser.
1. Lisensbevilgning
Untatt hvor det er spesielt uttrykt, gir HDS deg en
personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens:
(a) til å bruke Programvaren utelukkende på HDS-utstyr
som det er levert med, til det formål at Utstyret kan
fungere;
(b) til bruk av Programvare kun til eget internt behov for
forretningsvirksomhet underlagt begrensninger på
Utstyr brukt i forbindelse med Programvaren.
For
kapasitetbasert
Programvare,
skal
du
bruke
Programvaren inntil det spesifiserte kapasitet kjøpt for
det relevante utstyret, nettverk, apparat eller CPU.
Hvis du ønsker å overgå kapasiteten, må du betale HDS
alle tilleggsgebyr på forhånd; og
(c) hvis du har fått levert Arbeidprodukt underlagt
Arbeidskunngjørelsen,
til
forbruk,
reproduksjon,
kopiering og utstilling av Arbeidsproduktet kun til eget
internt forretningsformål. Du tilegner deg ikke rettighet
eller eiendomsrett til noen av programvarene eller
arbeidprodukter eller vedlikeholdsmateriell underlagt
denne Avtalen eller disse Online Lisensvilkår, og du
tilegner
deg
heller
ikke
noen
rettigheter
til
Programvare,
Arbeidsprodukt
eller
Vedlikeholdsmateriell.
Programvare kan kun bli brukt som levert enten som
maskinleselig
objektkodeformat
eller
maskindatakomprimert
format,
og
den
beslektede
Dokumentasjonen kan kun brukes ved utskrevet eller
elektronisk format.
2. Tredje Parts Programvare
Tredje Parts Programvare kan være underlagt separate
lisenser direkte mellom Deg og den tredje lisensparten
(eller i noen tilfeller mellom Deg og HDS som lisensgiver av
den Tredje Parts Programvare.) Slike lisenser kan være
shrink-wrapped eller click through-lisenser, og HDS vil
anskaffe disse lisensene til Deg etter anmodning. Du vil
ikke ha regressrettigheter mot HDS unntatt om HDS er den
oppgitte lisensgiveren og da kun i den tilstrekning det er
oppgitt i slik lisens. Du er ansvarlig for å gjøre det som er
nødvendig eller obligatorisk av tredje parts lisensgiver for at
lisensene og relaterte vilkår skal gjelde (f.eks. online
registrering). Med mindre beskrevet på annen måte i disse
Online Lisensvilkår eller i den tredje parts lisens eller ved en
vedlikeholdskontrakt, vil HDS ikke gi støtte for Tredje Parts
Programvare og vil ikke gi Deg noe IP erstatning, inkludert
IP erstatning i Avtalen, for Tredje Parts Programvare. Noen
Programvarer linsensiert til Deg inkluderer Åpen Kildekode
Software, og Du kan ha tilgang til en komplett liste av disse
lisensene på website referert til i Åpen Kildekode
Lisensforklaringene i 9. Avsnitt. Det er Ditt ansvar å lese og
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forholde deg til disse Åpen Kildekodelisensene. Ved
godkjenning av Online Lisensvilkårene, aksepterer Du også
vilkårene og Bestemmelsene for lisenser som gjelder alle
Tredje Parts Programvare (inklusive alle Åpen Kildekodeprogramvarer)
inkludert
i
Programvarene.
Hvis
Programvarene inkluderer visse programvarer med lisens
underlagt GNU General Public License eller andre lignende
Åpen Kildekode-programvarer med en lisens som krever at
lisensgiveren skal gjøre kildekoden allment tilgjengelig
(”GPL Programvare") og kildekoden forbundet med
Programvaren ikke var inkludert, kan Du anskaffe en kopi
av den relaterte Kildekoden for Programvaren til GPL enten
ved (a) å anmode at kildekoden blir sent til Deg av HDS
eller (b) å laste ned den åpen-kildekoden ved å følge lenken
på websiten som er beskrevet i definisjonene til Åpen
Kildekode-lisensene i avsnitt 9.
3.

Bruksrestriksjoner

Med mindre disse restriksjonene er forbudt ved gjeldende
lover, eller forbudt på grunn av vilkårene av noen av de
Åpen Kildekode-lisensene, må Du ikke, og må Du ikke
tillate noen andre personer å: (a) bruke Programvaren til å
foreta sammenligninger eller sammenligningsanalyser,
inkludert benchmarktesting; (b) omvendt komprimering,
dekompilering,
omvendt
kompilering,
reduksjon
til
allmennleselig format eller på annet vis å få adgang til
kildekoden til Programvaren (c) sublisensiere, leie, lease,
forandre, forsterke, tillegge, eller utvikle derivative
produkter av Programvaren; (d) kopiere Programvaren
annet enn det som er spesifisert lovlig; (e) fjerne eller på
annen måte tukle med noen av de rettighetsmeddelelser
innebefattet på eller i Programvaren: eller (f) bruke eller
tillate Programvaren til å bli brukt til å utføre tjenester for
en tredje part, enten på et tjenestebyrå eller på
tidsdelingsbasis eller på annen måte uten HDS’ uttrykkelige
skriftlige tillatelse.
4.

Autoriserte Kopier

HDS vil gi Deg en kopi av Programvaremedia og –
dokumentasjon. For Programvarer med lisens underlagt en
foretakslisens, vil HDS gi Deg rett til å lage kopier av
Programvaren kun til eget internt bruk, innenfor rammen
av foretakslisensen. Du kan også kopiere kun én
sikkerhetskopi eller arkivkopi av Programvaren kun til eget
internt bruk.
Du må reprodusere alle meddelelser om
eierskap og og copyright innbefattet på eller i Programvaren
på alle kopiene som lages.
5.

Programvareoverføringer

Med mindre det er på annen måte oppgitt i noen andre
relaterte Åpen Kildekode-lisens, kan Du ikke overføre
Programvaren til andre personer eller enheter uten HDS’
foregående skriftlig tillatelse. Du kan, imidlertid, overføre
Operativprogramvaren til en tredje part (“erververen”) kun
med det relaterte HDS-utstyret, men Du må forsikre at
erververen godtar vilkårene i disse Online Lisensvilkårene
og de relevante lisensvilkårene. Operativprogramvaren er
gitt til erververen ”som den er”, uten forlengelse av noen
av garantiene eller støttearrangementer. Når overføringen
er gjennomført, må Du fjerne og tilintetgjøre alle kopier av
Operativprogramvaren som Du er i besittelse av eller
kontrollerer. Du må også fjerne all Programvare fra all
media som det er lagret permanent på før Du kvitter deg
med disse media.
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6.

Plassering av Programvare

Hvis Utstyret som Du er autorisert til å bruke Programvaren
på blir midlertidig uoperativt, må Du laste og Bruke
Programvaren på en av de andre datasystemene dine som
finnes i de samme lokaler, inntil det opprinnelige Utstyret
blir operativt.
Ellers må Du alltid anskaffe HDS’
foregående skriftlige godkjenning før du bytter ut Utstyret
som Programvaren er installert eller vil bli installert i, eller
flytter Utstyret.
7.

Bekreftelsesrettigheter

HDS eller deres uavhengige revisorer kan, etter rimelig
meddelelse til Deg, undersøke og granske dine
arkivdokumenter og systemer for å forsikre at vilkårene til
relevante programvarelisenser er fulgt. Undersøkelsen skal
utføres innen normal åpningstid på en måte som ikke på
urimelig vis forstyrrer forretningsvirksomheten din. Hvis
undersøkelsen viser at Du bruker flere kopier av
Programvaren enn det som er tillatt i følge relevante
lisenser, vil HDS kreve inn tilleggsgebyr for bruk av disse.
8.

Lisensoppsigelser

Programvarelisensen din vil opphøre: (i) når Programvaren
er byttet ut på grunn av oppgradering, revisjon eller
utbytting av Programvare; (ii) når lisensperioden forfaller,
hvis dette er spesielt oppgitt; (iii) hvis Du bryter Online
Lisens-vilkårene, noen av Tredje Parts Programvarelisenser,
eller Avtalen.
9.

Definisjoner

Åpen Kildekodelisens: Lisenser relatert
Kildekodeprogramvarer
listet
www.hds.com/corporate/legal/index.html.

til

Åpen
på

Åpen Kildekodeprogramvare: Tredje Parts Programvare
som er gratis tilgjengelig, forandringer eller distribusjon og
generelle lisenser underlagt GNU General Public Lisenser,
mindre Generelle Allmennlisenser, Apache eller andre
lisenser på åpen kildekodeprogramvarer.
Tredje parts programvare: Alle programvare lisensiert til
HDS til bruk for direkte eller indirekte distribusjon
tilsluttbrukere. Til klarleggingsformål, hvis noe Tredje Parts
Programvare som ikke er bevilget i disse lisensene
inneholder Åpen Kildekodeprogramvare, må Du referere til
den gjeldende lisensen om disse vilkårene.
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