Software COMOS
Dodatečné smluvní podmínky
Tyto Dodatečné smluvní podmínky pro používání Softwaru COMOS (dále jen „Smluvní podmínky Softwaru COMOS“) upravují Licenční
smlouvu s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva EULA“) mezi Zákazníkem a společností SISW výlučně s ohledem na Produkty označené
na Objednávce jako „COMOS“ (dále jen „Software COMOS“). Tyto Smluvní podmínky Softwaru COMOS spolu se smlouvou EULA a dalšími
platnými dodatečnými smluvními podmínkami tvoří smlouvu mezi stranami (dále jen „Smlouva“). Tyto Smluvní podmínky Softwaru COMOS
také obsahují některá ustanovení, která se vztahují výlučně na Software COMOS‐Bentley, jak je uvedeno v příslušné Objednávce.
1.

DEFINICE. Výrazy v tomto dokumentu psané velkými písmeny mají význam, který je jim přidělen jinde ve Smlouvě. Následující
dodatečné definice se vztahují k těmto Smluvním podmínkám Softwaru COMOS:
(a)

Pojmem „Oprávnění zástupci“ se rozumí osoby, které pracují v prostorách Zákazníka a vyžadují přístup k Softwaru COMOS z důvodu
podpory jeho interních záležitostí jako konzultanti, zástupci nebo dodavatelé Zákazníka.

(b)

Pojmem „Oprávnění uživatelé“ se rozumí zaměstnanci Zákazníka nebo Oprávnění zástupci.

(c)

Pojmy „Site“ nebo „Industrial Plant“ se rozumí jedno fyzické místo Zákazníka, kde je Oprávněným uživatelům povoleno používat
Software COMOS.

(d)

Pojmem „Území“ se rozumí Site(s) nebo zeměpisné oblasti uvedené na Objednávce, ve kterých má Zákazník udělenou licenci
k instalaci a používání Softwaru COMOS. Není‐li na Objednávce nebo jinde ve Smlouvě uvedeno jinak, Územím se rozumí země, ve
které má Zákazník hlavní sídlo podnikání.

2.

TYPY LICENCÍ. Následující typy licencí a použití mohou být nabízeny s ohledem na jednotlivé produkty Softwaru COMOS. Další typy
licencí a použití mohou být specifikovány s ohledem na určité produkty, jak je uvedeno v Objednávce. Každá licence může být
použita pouze Oprávněnými uživateli, a to po dobu uvedenou v Objednávce. Není‐li stanoveno jinak, může Zákazník v rámci Území
nainstalovat Software serveru COMOS na jedno hardwarové zařízení na jednu licenci.

2.1

Pojmem licence „Backup“ se rozumí licence udělená výlučně jako rezervní podpora při Zákazníkově zálohování nebo při
bezpečnostních instalacích.

2.2

Pojmem licence „COMOS Platform“ se rozumí základní licence s minimálními funkcemi Softwaru COMOS, kterou si Zákazník
k používání Softwaru COMOS musí zakoupit. Licence „COMOS Platform“ je předpokladem nákupu jakýchkoli dalších licencí pro
Software COMOS. Některé určené balíčky Softwaru COMOS (je‐li to uvedeno v Objednávce) mohou obsahovat licenci „COMOS
Platform“, která je v sadě s licencemi pro další moduly.

2.3

Licence „Floating“ nebo „Concurrent User“ znamenají, že přístup k Softwaru COMOS v jakémkoli daném okamžiku je omezen na
maximální počet Oprávněných uživatelů uvedených na Objednávce v síti Zákazníka a v rámci domény, v níž se nachází licenční
server. Bez ohledu na to, co je rozporně uvedeno ve Smlouvě, licence „Floating“ umožňují Oprávněným uživatelům přístup
k Softwaru COMOS odkudkoli mimo Území prostřednictvím připojení k soukromé síti Zákazníka a v rámci domény, v níž se nachází
server Softwaru COMOS.

2.4

Licence „Named User“ znamená, že přístup k licenci Softwaru COMOS je omezen pouze na jmenované Oprávněné uživatele
v maximálním počtu Oprávněných uživatelů uvedených na Objednávce. Uvedené jméno Oprávněného uživatele je možné změnit
po zaplacení dodatečného poplatku („Poplatek za změnu jména“). Bez ohledu na to, co je rozporně uvedeno ve Smlouvě, licence
„Named User“ umožňují Oprávněným uživatelům přístup k Softwaru COMOS odkudkoli mimo Území prostřednictvím připojení
k soukromé síti Zákazníka a v rámci domény, v níž se nachází server Softwaru COMOS.

2.5

Licence „Node‐Locked“ znamená, že používání Softwaru COMOS je omezeno na jednu pracovní stanici specifikovanou Zákazníkem
a pro účely tohoto omezení může obsahovat zařízení s hardwarovým zámkem nebo hardwarový klíč. Taková zařízení
s hardwarovým zámkem nebo hardwarové klíče jsou mobilní, takže je možné je libovolně přenést na jinou pracovní stanici v rámci
Území, aniž by bylo nutné vydávat nový licenční soubor.

2.6

Licence „Per Product“ znamená, že používání Softwaru COMOS je omezeno na ty produkty třetích stran, ke kterým je Software
COMOS jedna ku jedné propojen.

2.7

Licence „Per Server“ znamená, že používání Softwaru COMOS je omezeno na jednu konkrétní instanci serveru.

2.8

Licence „Perpetual“ nebo „Extended“ znamená, že licence Softwaru COMOS trvá po dobu neurčitou. Licence „Perpetual“ nezahrnují
údržbové služby Údržbové služby.

2.9

Licence „Rental“ znamená, že licence na určitou dobu trvá méně než jeden rok, jak je uvedeno v Objednávce. Údržbové služby
v rámci licence „Rental“ jsou zahrnuty do licenčního poplatku „Rental“.
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2.10

Licence „Subscription“ znamená licenci na určitou dobu uvedenou v Objednávce. Údržbové služby jsou zahrnuty v poplatku za
licenci „Subscription“. U podmínek víceleté licence „Subscription“ může společnost SISW vyžadovat, aby byly během této doby
vydávány nové licenční klíče.

2.11

Licence „Test/QA“ znamená licenci udělenou výhradně na podporu neustálé personalizace instalace, podporu a testování a nesmí
být použita ve výrobním prostředí ani pro žádný jiný účel.

3.

DALŠÍ USTANOVENÍ.

3.1

Hardware. Není‐li písemně dohodnuto jinak, hardware dodávaný se Softwarem COMOS, jako je hardwarový klíč, zůstává ve
vlastnictví společnosti SISW.

3.2

Aktualizace. Zákazník bude aktualizovat Software COMOS v souladu s pravidly instalace uvedenými v Dokumentaci. Veškerá
oznámení v Dokumentaci nebo poskytnutá samostatně společností SISW, která se týkají ukončení poskytování Údržbových služeb
pro starší verze Softwaru COMOS, jsou pro Zákazníka závazné.

3.3

Ztráta nebo poškození ochranných zařízení. Nová ochranná zařízení pro stávající licence mohou být Zákazníkovi doručena pouze
po vrácení poškozeného ochranného zařízení (např. hardwarový klíč). V případě ztráty ochranného zařízení musí Zákazník zakoupit
nové licence, pokud společnost SISW nestanoví jinak. Pokud Zákazník následně ztracené zařízení nalezne, neprodleně je vrátí
společnosti SISW.

3.4

Oprávněné použití rozhraní API. Zákazník je oprávněn používat jakékoli Aplikační programovací rozhraní (dále jen „rozhraní API“),
které je v Dokumentaci označeno jako publikované rozhraní API, pro účely vývoje softwaru pro interní použití Zákazníka a za účelem
jeho dalšího prodeje za podmínek, které chrání přinejmenším tak jako podmínky obsažené v této Smlouvě. Zákazník nesmí používat
rozhraní API k umožnění neoprávněného používání Softwaru. Společnost SISW nemá žádné závazky a nenese žádnou odpovědnost
za software vyvinutý Zákazníkem za použití rozhraní API. Zákazník nesmí za žádných okolností používat nepublikované rozhraní API.

3.5

Další licenční podmínky. Pro Software COMOS‐Bentley platí tato další licenční omezení:

(a)

Mechanismus pro dodržování licence zabudovaný v Softwaru COMOS‐Bentley hlásí údaje o používání Zákazníkem, aby bylo možné
určit neoprávněné použití licence udělené v rámci této Smlouvy. Tyto údaje jsou přístupné společnosti SISW, jakož i společnosti
Bentley Systems Inc. a jejím přidruženým společnostem.

(b)

Zákazník má povoleno používat pouze takový počet licencí („Instance“) Softwaru COMOS‐Bentley, na který SISW poskytla
Zákazníkovi licenci v Objednávce. Použití dalších instancí vyžaduje jinou přijatou Objednávku určenou pro takové instance.
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