OPROGRAMOWANIE CD-ADAPCO
Warunki dotyczące produktu
Niniejsza zmiana Warunków dotyczących oprogramowania CD-adapco („Zmiana CDa”) stanowi modyfikację Umowy zawartej
pomiędzy Klientem a SISW wyłącznie w zakresie oprogramowania licencjonowanego przez SISW pod ogólnymi nazwami CM+,
STAR-HPC, STAR-CD, es-ice, DARS, HEEDS, SPEED oraz Battery Design Studio (BDS), łącznie z wszelkimi dodatkami do
oprogramowania i narzędziami zwiększającymi produktywność tych produktów, nieprzeznaczonych do samodzielnego
zastosowania, jak również pod innymi następczymi nazwami, które mogą zostać wybrane przez SISW („Oprogramowanie CDa”).
Niniejsza Zmiana CDa stanowi zatem integralną część Umowy oraz, w przypadku wszelkich konfliktów pomiędzy warunkami
zawartymi w niniejszej Zmianie CDa i główną treścią Umowy, warunki niniejszej Zmiany CDa mają wyższy priorytet
w odniesieniu do zastosowania Oprogramowania CDa. Niniejsza Zmiana CDa nie ma zastosowania do wszelkiego innego
oprogramowania, które Klient może użytkować na licencji ujętej w Umowie ani do wszelkich ofert oprogramowania w formie
usług, które mogą być dostarczane przez SISW.
1.

2.

3.

Definicje. Terminy pisane wielką literą w niniejszej Zmianie CDa mają znaczenia przypisane do nich w Umowie, chyba
że zdefiniowano je inaczej w niniejszej Zmianie CDA. Na potrzeby niniejszej Zmiany CDa:
1.1

„Rdzeń” oznacza niezależną jednostkę obliczeniową, która odczytuje i wykonuje instrukcje programów. Centralna
jednostka obliczeniowa (CPU) może zawierać jeden lub kilka Rdzeni.

1.2

„Licencjonowany serwer” oznacza serwer, na którym jest zainstalowany klucz licencyjny zgodnie z identyfikacją
w LSDA.

1.3

„Sesja” oznacza użycie Oprogramowania CDa przez Upoważnionego Użytkownika w celu wykorzystania funkcji
dostępnej w Oprogramowaniu CDa.

1.4

„Lokalizacja” oznacza fizyczną lokalizację lub lokalizacje Klienta, w których dozwolone jest korzystanie
z Oprogramowania CDa przez Upoważnionych Użytkowników.

Udzielenie licencji i warunki.
2.1

Licencja udzielona Klientowi w ramach Umowy może być ograniczona do Lokalizacji („Licencja na lokalizację”),
chyba że LSDA wskaże, że licencja jest przeznaczona dla wielu lokalizacji („Licencja na wiele lokalizacji”) lub dla
wielu lokalizacji globalnych („Licencja globalna na wiele lokalizacji”). W przypadku Licencji na lokalizację
Lokalizacja zostanie określona przez LSDA, natomiast w przypadku Licencji na wiele lokalizacji oraz Licencji
globalnej Lokalizacją może być dowolna Lokalizacja na Terytorium. Lokalizacje można zmieniać wyłącznie po
uprzedniej pisemnej zgodzie SISW. Licencje na wiele lokalizacji oraz Licencje globalne na wiele lokalizacji są
udzielane dla Terytorium zgodnie z definicją w Umowie. O ile nie określono inaczej w LSDA, licencja udzielona
zgodnie z niniejszymi Warunkami w odniesieniu do Oprogramowania CDa jest Licencją seryjną na subskrypcję dla
Lokalizacji.

2.2

Klucz licencyjny należy zainstalować na fizycznym Licencjonowanym serwerze będącym pod kontrolą Klienta.
Upoważniony Użytkownik może korzystać z Oprogramowania CDa wyłącznie podczas pobytu na terenie
Lokalizacji i takie zastosowanie jest dozwolone wyłącznie w celach działalności Klienta określonej w LSDA. O ile
nie określono inaczej w LSDA, pliki utworzone przy użyciu Oprogramowania CDa mogą być przetwarzane
wyłącznie przy użyciu licencji, z którą plik został pierwotnie utworzony.

Licencje.
3.1

„Licencja HPC” oznacza licencję, która umożliwia korzystanie z jednego dodatkowego Rdzenia w ramach Licencji
seryjnej. Każdy dodatkowy Rdzeń wymaga dodatkowej Licencji HPC.

3.2

„Power on Demand” lub „POD” oznacza licencję na Sesję mocy przez ograniczony okres, której można używać
przez nieograniczoną liczbę Sesji przez liczbę wykupionych godzin, jak określono w LSDA. Całkowity miniony
czas każdej Sesji jest zliczany do sumy wykupionej liczby godzin. Wszelkie niewykorzystane godziny przepadają
po wygaśnięciu Licencji na ograniczony okres.

3.3

„Sesja Power Session” oznacza licencję dla Upoważnionego Użytkownika na użytkowanie Oprogramowania CDa
w ciągu jednej, kolejnej Sesji na nieograniczonej liczbie Rdzeni.

3.4

„Power Token” oznacza prawo, które może zostać nabyte osobno przez Klienta na mocy LSDA, i które jest
zaliczane na poczet Licencjonowanego serwera. Tokeny Power Token mogą być wykorzystywane według uznania
Klienta w celu uzyskania następujących opcji w dowolnym momencie obowiązywania Umowy: (i) ograniczonej
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Umowy seryjnej na użytkowanie Oprogramowania CDa STAR-CCM+ (z wyjątkiem dostępu do solverów) po
umorzeniu dziesięciu tokenów Power Token; (ii) Licencji HPC po umorzeniu jednego tokena Power Token; lub
(iii) licencji na uruchomienie jednej Sesji na każdy Power Token pod warunkiem, że taka Sesja zostanie
uruchomiona przez Optimate lub HEEDS po umorzeniu jednego tokena Power Token. Po zakończeniu korzystania
z tokena Power Token można go użyć ponownie w okresie jego ważności do podanych powyżej celów (i), (ii) lub
(iii) dopóty, dopóki ten sam Power Token nie zostanie jednocześnie wykorzystany do zrealizowania kilku
uprawnień w ramach punktów (i), (ii) i/lub (iii) powyżej.
3.5

„Licencja seryjna” oznacza licencję dla Upoważnionego Użytkownika na użytkowanie Oprogramowania CDa
w ciągu jednej Sesji na jednym Rdzeniu.
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