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SOFTWARE CD-ADAPCO 
Specifické podmínky produktu 

 
Tento pozměňovací návrh specifických podmínek produktu softwaru CD-adapco (dále jen „Pozměňovací návrh CDa“) ustanovuje 

změnu Smlouvy mezi Zákazníkem a SISW výlučně ve vztahu k softwaru licencovanému ze strany SISW pod generickými názvy 

STAR-CCM+, STAR-HPC, STAR-CD, es-ice, DARS, HEEDS, SPEED a Battery Design Studio (BDS) včetně veškerého 

doplňkového softwaru a nástrojů produktivity aplikací pro tyto produkty, které nelze používat samostatně, nebo pod jakýmkoliv 

nástupnickým názvem, který může být SISW zvolen (dále jen „software CDa“). Tento Pozměňovací návrh CDa v souladu s tím 

tvoří nedílnou součást Smlouvy, s ohledem na jakýkoli rozpor mezi podmínkami tohoto Pozměňovacího návrhu CDa a hlavního 

textu Smlouvy mají při používání Softwaru CDa přednost podmínky tohoto Pozměňovacího návrhu CDa.  Tento Pozměňovací 

návrh CDa se nevztahuje na žádný jiný software, jehož licenci zákazník získá na základě Smlouvy, nebo na jakýkoli jiný software-

jako-služba (SaaS – Software as a Service), který SISW poskytuje. 

 

1. Definice  Pojmy začínající velkým písmem použité v tomto Pozměňovacím návrhu CDa mají význam, který jim je 

přiřazen ve Smlouvě, není-li zde definováno jinak.  Pro účely tohoto Pozměňovacího návrhu CDa: 

1.1 Pod pojmem „Jádro“ se rozumí nezávislá procesorová jednotka, která čte a vykonává příkazy programu.  Centrální 

procesorová jednotka (CPU) může obsahovat jedno nebo více jader.  

1.2 Pojem „Licencovaný server“ označuje server, kde je nainstalovaný licenční klíč, jak je stanoveno ve 

smlouvě LSDA.  

1.3 Pojem „Relace“ znamená využití Softwaru CDa Oprávněným uživatelem pro povolení funkcí dostupných 

v Softwaru CDa. 

1.4 Pojem „Pracoviště“ znamená fyzické místo Zákazníka, kde je Oprávněným uživatelům Zákazníka povoleno 

používat Software CDa.   

2. Udělení licence a podmínky. 

2.1  Licence udělená zákazníkovi na základě Smlouvy musí být omezena na Pracoviště („Licence pro pracoviště“), 

pokud smlouva LSDA nenaznačuje, že licence je pro síť pracovišť („Licence pro síť pracovišť“) nebo pro globální 

síť pracovišť („Licence pro globální síť pracovišť“).  U Licence pro pracoviště je Pracoviště specifikované 

smlouvou LSDA, u Licence pro síť pracovišť a Licence pro globální síť pracovišť je Pracovištěm jakékoli 

pracoviště v Oblasti. Pracoviště mohou být změněna pouze po předchozím písemném souhlasu SISW.  Licence pro 

síť pracovišť a Licence pro globální síť pracovišť jsou udělovány pro Oblast tak, jak je stanoveno ve Smlouvě.  

Neurčuje-li smlouva LSDA jinak, licence udělena níže s ohledem na Software CDa musí být Předplacená sériová 

licence pro pracoviště (Subscription Serial Site License).   

2.2 Licenční klíč musí být nainstalovaný na fyzickém Licencovaném serveru, který má Zákazník pod kontrolou.  

Oprávněný uživatel může používat Software CDa pouze, pokud je nainstalovaný na Pracovišti, a takové použití 

může sloužit pouze účelům podnikání Zákazníka uvedených ve smlouvě LSDA.  Není-li ve smlouvě LSDA 

schváleno jinak, soubory vytvořené pomocí Softwaru CDa mohou být zpracovány pouze za použití licence, s  níž 

byl soubor původně vytvořen. 

3. Licence. 

3.1 Pojem „Licence HPC“ znamená licenci, která umožňuje sériové licenci využívat jedno další Jádro.  Každé další 

Jádro vyžaduje další Licenci HPC. 

3.2  „Působnost na vyžádání“ neboli „POD“ (Power on Demand) znamená licenci relace s časově omezenou 

působností, kterou lze použít pro neomezený počet Relací v rozsahu počtu hodin zakoupených podle požadavků ve 

smlouvě LSDA.  Celkový uplynulý čas každé Relace se započítává do zakoupených hodin. Případné nevyužité 

hodiny propadnou při vypršení platnosti časově omezené licence. 

3.3 „Relace působnosti“ znamená licenci pro Oprávněného uživatele k používání Softwaru CDa pro jednu souvislou 

relaci na neomezeném počtu Jader. 

3.4 Pod pojmem „Token působnosti“ se rozumí právo, které může být jednotlivě zakoupeno zákazníkem na základě 

smlouvy LSDA a které připadá na Licencovaný server. Tokeny působnosti mohou být použity podle uvážení 

zákazníka k získání následujících služeb kdykoliv během doby platnosti Smlouvy: (i) omezená Sériová licence 

k používání Softwaru CDa STAR-CCM+ (vyjma přístupu k řešitelům) po zakoupení deseti Tokenů působnosti; (ii) 

Licence HPC výměnou za jeden Token působnosti nebo (iii) licence ke spuštění jedné Relace na jeden přidělený 
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Token působnosti za předpokladu, že se taková Relace spouští prostřednictvím programu Optimate nebo HEEDS 

výměnou za jeden Token působnosti.  Jakmile je využití Tokenu působnosti u konce, je možné ho znovu použít 

během jeho období platnosti pro jiné účely podle bodů (i), (ii) nebo (iii) výše tak dlouho, dokud ten stejný Token 

působnosti není používán současně pro vícenásobná oprávnění uvedená v bodech (i), (ii) anebo (iii) výše. 

3.5 „Sériová licence“ znamená licenci pro Oprávněné uživatele k používání Softwaru CDa pro jednu relaci na jednom 

Jádru. 

 

 


