SOFTWARE ONLINEBETINGELSER

De
skal
læse
disse
Software
onlinebetingelser
(“Onlinelicensbetingelser”) sammen med
alle
andre
betingelser
og
vilkår
vedrørende
Softwaren
omfattet
af
nærværende aftale mellem Dem og HDS
(“Aftale”).
Såfremt
der
er
nogen
uoverensstemmelser
mellem
disse
Onlinelicensbetingelser og nærværende
Aftale, vil Onlinelicensbetingelser være
det styrende dokument. Termer, der er
skrevet med stort, har samme betydning
som i nærværende Aftale og disse
Onlinelicensbetingelser.

1. Licensbevilling
Bortset fra, hvad der udtrykkeligt angives heri,
giver HDS Dem en personlig, ikke-overdragelig,
ikke-eksklusiv licens:
(a) til at Anvende Softwaren udelukkende ved
hjælp af det HDS Udstyr, hvorpå Softwaren
blev
leveret
for
at
gøre
Udstyret
funktionsdygtigt;
(b) til at anvende Softwaren udelukkende til
intern forretningsbrug, der er underlagt
begrænsningerne angivet på alt Udstyr, som
bruges i forbindelse med Softwaren. I tilfælde
af kapacitetsbaseret Software, kan De anvende
Softwaren indtil den angivne kapacitet, som er
købt på gældende udstyr, netværk, enhed eller
CPU, er sluppet op. Såfremt De ønsker, at
overskride den angivne kapacitet, skal De først
betale HDS ethvert gældende licensgebyr; og
(c) såfremt De får tildelt et Arbejdsprodukt under
en Arbejdsbeskrivelse, må dette blot bruges til
at Anvende, reproducere, kopiere og fremvise
Arbejdsproduktet til intern forretningsbrug. De
erhverver ingen adkomst eller ejerskab til
nogen Software eller noget Arbejdsprodukt
eller
Vedligeholdelsesmateriale
under
nærværende
Aftale
eller
disse
Onlinelicensbetingelser, ej heller opnår De
nogen
rettigheder
til
at underlicensere
Softwaren,
Arbejdsproduktet
eller
Vedligeholdelsesmaterialet.
Softwaren må kun anvendes som angivet i enten
det
maskinlæsbare
objektkodeformat
eller
maskine-komprimerede format, og dertilhørende
Dokumentation må kun anvendes i trykt eller
elektronisk format.
2. Tredjemandssoftware
Tredjemandssoftware kan underlægges separate
licenser
direkte
mellem
Dem
og
tredjepartslicensgiveren (eller i særlige tilfælde
mellem Dem og HDS som licensgiver af
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Tredjemandssoftware). Sådanne licenser kan være
”shrink-wrap” eller ”click-wrap” licenser, og HDS
vil overdrage disse licenser til Dem på
forlangende. De kan ikke søge nogen regres hos
HDS medmindre HDS står som den anførte
licensgiver, og i så fald kun i det omfang, det
måtte være angivet i en sådan licens. De vil blive
holdt ansvarlig for at gøre, hvad som helst, der
måtte være nødvendigt eller påkrævet af
tredjepartslicensgiveren for at licenserne og de
tilhørende betingelser skal træde i kraft (f.eks.
registrering online). Medmindre andet er anført i
disse Onlinelicensbetingelser, i tredjepartslicensen
eller i en vedligeholdelseskontrakt, vil HDS ikke
yde support på Tredjemandssoftware, og vil ikke
tildele Dem nogen IP skadeerstatning, herunder IP
skadeerstatningen i medfør af nærværende Aftale
for Tredjemandssoftware. Noget af den Software,
som er givet til Dem i licens, inkluderer Open
Source software, og De kan få adgang til en
komplet optegnelse over disse licenser på den
webside hvortil der henvises i definitionen af Open
Source i Punkt 9. Det er Deres ansvar, at læse og
overholde betingelserne i disse Åben kildelicenser.
Når
De
accepterer
Onlinelicensbetingelserne, accepterer De også
betingelserne og vilkårne i de licenser, der gælder
for al Tredjemandssoftware (inklusive al Open
Source software), som er inkluderet i Softwaren.
Såfremt Softwaren inkluderer særlig software, der
er givet i licens under GNU General Public licensen,
som kræver, at licensgiver gør kildekoden
offentligt tilgængelig (“GPL Software”) og den
gældende kildekode ikke blev inkluderet i
Softwaren, kan De erhverve et eksemplar af
gældende kildekode til GPL Softwaren ved enten
(a) at anmode om at kildekoden fremsendes til
Dem af HDS eller (b) downloade den åbne
kildekode ved at følge de forskellige links på
websiden, hvortil der henvises i Open Sourcedefinitionen i Punkt 9.
3.

Brugsrestriktioner

Bortset fra det omfang, hvori disse restriktioner
forbydes af gældende lovgivning, eller forbydes af
betingelserne i enhver Open Source-licens, må De
ikke, og må ej heller tillade en anden person at:
(a)
anvende
Softwaren
for
at
foretage
sammenlignende eller konkurrerende analyser,
inklusive benchmarking; (b) foretage ”reverse
engineering”, dekompilere, ”reverse kompilere”,
komprimere eller på anden måde få adgang til
kildekoden i Softwaren (c) underlicensere, udleje,
ændre, forbedre, supplere, skabe afledte værker
fra Softwaren; (d) kopiere Softwaren på anden vis
end udtrykkeligt tilladt heri; (e) fjerne eller på
anden vis manipulere proprietære meddelelser
indeholdt på eller indeni Softwaren; eller (f)
anvende eller tillade at Softwaren anvendes med
henblik på at yde serviceydelser for tredjemand,
uanset om dette sker på basis af et servicebureau
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eller time-sharing eller på nogen anden vis, uden
HDS’ udtrykkelige skriftlige godkendelse.
4.

Autoriserede kopier

HDS forsyner Dem med et eksemplar af mediet og
dokumentation til Softwaren. I tilfælde af Software
givet i virksomhedslicens, giver HDS Dem retten
til at lave kopier af Softwaren udelukkende til
Deres interne brug, inden for rammerne af
virksomhedslicensen. De må også lave en kopi af
sikkerhedseller
arkivkopier
af
Softwaren
udelukkende til Deres interne brug. De skal
reproducere
alle
proprietære
og
copyrightbeskyttede meddelelser indeholdt på eller
indeni Softwaren på alle kopier.
5.

Overdragelse af software

Med undtagelse af det omfang, som ellers er
omfattet af enhver gældende Open Source-licens,
må De ikke overdrage Softwaren til nogen anden
person eller enhed uden HDS’ forudgående
skriftlige samtykke. Dog har De tilladelse til at
overdrage Operativsoftwaren til tredjemand (”den
til hvem overdragelsen sker”) udelukkende med
det tilhørende HDS Udstyr, men De skal tilsikre, at
den person eller enhed til hvem overdragelsen
sker accepterer betingelserne omfattet af disse
Onlicelicensbetingelser
og
gældende
licensbetingelser. Operativsoftwaren stilles til
rådighed ”som den er” til den til hvem
overdragelsen sker uden nogen forlængelse af
eksisterende garanti- eller supportordninger. Når
overdragelsen af fuldført, skal De fjerne og
tilintetgøre alle de kopier af Operativsoftwaren, De
har i Deres besiddelse eller med hvilke De fører
kontrol. De skal også permanent fjerne al
Software fra ethvert medie, hvorpå Softwaren blev
lagret, inden afskaffelsen af mediet finder sted.
6.

Placering af software

Såfremt det Udstyr, hvorpå De har bemyndigelse
til at Anvende Softwaren, er midlertidigt ude af
drift, må De indlæse og Anvende Softwaren på et
af Deres computersystemer, som er placeret i de
samme erhverslokaler, indtil det oprindelige
Udstyr atter er operativt. Ellers er De forpligtet til
altid at indhente HDS’ forudgående skriftlige
samtykke, inden udskiftning af noget Udstyr,
hvorpå
Softwaren
Anvendes,
eller
dennes
placering.
7.

Kontrol

HDS eller dets uafhængige rådgiver, kan, med
rimelig varsel, undersøge og kontrollere Deres
optegnelser
og
systemer
for
at
sikre
overensstemmelse
med
gældende
softwarelicenser. Kontrollen vil blive udført inden
for normal forretningstid på en måde, som ikke
unødvendigt forstyrrer Deres forretningsdrift.
Såfremt auditeringen viser, at De anvender flere
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eksemplarer af Softwaren end tilladt i medfør af
gældende softwarelicenser, vil HDS opkræve
ekstra brugsgebyrer.
8.

Licensophør

Deres licens til Softwaren vil blive bragt til ophør:
(i) når den pågældende Software skiftes ud med
enhver
opgraderings-,
revisionseller
erstatningssoftware;
(ii)
når
licensperioden
udløber, såfremt dette er udtrykkeligt angivet; (iii)
såfremt
De
krænker
enhver
af
disse
Onlinelicensbetingelser,
enhver
licens
til
Tredjemandssoftware eller nærværende Aftale.
9.

Definitioner

Open Source Licens: De Licenser, som gælder
for
Åben
kildesoftware
kan
ses
på
www.hds.com/corporate/legal/index.html.
Open Source Software: Tredjemandssoftware,
som fås gratis til brug, modifikation eller
distribution, og som generelt gives i licens i
henhold til GNU General Public Licencen, Lesser
General Public Licensen, Apache eller en anden
Open Source softwarelicens.
Tredjemandssoftware: Enhver software givet i
licens til HDS til direkte eller indirekte distribution
til slutbrugere. For at tydeliggøre dette, gøres De
opmærksom på, at såfremt tredjemandssoftware,
som ikke er underlicenseret i henhold til disse
vilkår, indeholder Åben kildesoftware, henvises De
til den licens, som vedrører disse vilkår.

