Simcenter CD-adapco Software
Aanvullende Voorwaarden
Deze Aanvullende Voorwaarden voor Simcenter CD-adapco Software ("Voorwaarden voor Simcenter CD-adapco") wijzigen
de Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (End User License Agreement, "EULA") tussen Klant en SISW uitsluitend
wat betreft de Producten die op het Orderformulier met "SIM-CDA" zijn aangemerkt, inclusief eventuele extra
productiviteitsprogramma's voor deze producten die niet op zichzelf kunnen worden gebruikt ("Simcenter CDadapcoSoftware"). Deze Voorwaarden voor Simcenter CD-adapco vormen samen met de EULA de volledige overeenkomst
tussen partijen (de "Overeenkomst").
1.

DEFINITIES. Begrippen die hierin met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die daaraan in de
Overeenkomst is toegekend. De volgende aanvullende definities gelden voor deze Voorwaarden voor Simcenter CDadapco:
(a) "Geautoriseerde Agenten" zijn de consultants, agenten en aannemers van Klant die op de locatie van Klant werkzaam
zijn en die ten behoeve van de interne bedrijfsactiviteiten van Klant toegang tot SISW Technologie nodig hebben.
(b) "Geautoriseerde Gebruikers" zijn de werknemers en Geautoriseerde Agenten van Klant.
c) Een "Kern" is een onafhankelijke verwerkingseenheid waarmee programma-instructies worden gelezen en uitgevoerd.
Een centrale processoreenheid (CPU) kan een of meer Kernen bevatten.
d) Een "Sessie" is het gebruik van de Simcenter CD-adapco Software door een Geautoriseerde Gebruiker om een functie
van de Simcenter CD-adapco Software in te schakelen.
e) Onder "Locatie" worden een of meer fysieke locaties van Klant verstaan waar de Simcenter CD-adapco Software door
Geautoriseerde Gebruikers mag worden gebruikt.
f) Het "Grondgebied" is het geografische gebied waarbinnen zich een of meer Locaties bevinden.

2.

LICENTIEVERLENING EN -VOORWAARDEN.

2.1

De aan Klant verleende licentie mag alleen worden gebruikt door Geautoriseerde Gebruikers van Klant en wel: i) vanuit
één Locatie ("Locatiegebonden licentie"); of ii) vanuit meerdere Locaties binnen één land ("Multi-locatielicentie").

2.2

Als op het Orderformulier niet expliciet het Grondgebied van de desbetreffende Locaties(s) wordt vermeld, is het
Grondgebied: i) in geval van een Locatiegebonden Licentie, het adres waarop zich de server met het
licentiebeheergedeelte van de Simcenter CD-adapco Software bevindt; en ii) in geval van een Landelijke Licentie, de
Locatie van Klant in het land waarin Klant zich bevindt en waarin het Orderformulier is aangegaan.

2.3

Als de aangeschafte Simcenter CD-adapco Software API's omvat, mag de Klant die API's gebruiken om software voor
zijn eigen interne gebruik te ontwikkelen. SISW heeft geen verplichtingen ten aanzien van, en draagt geen
aansprakelijkheid voor, software die met behulp van de API's door Klant wordt ontwikkeld.

3.

LICENTIETYPEN. Voor bepaalde Simcenter CD-adapco Softwareproducten kunnen de volgende licentietypen
worden aangeboden. Op een Orderformulier kunnen voor bepaalde Producten eventueel aanvullende licentie- en
gebruikstypen worden vermeld. Elke licentie mag slechts worden gebruikt door Geautoriseerde Gebruikers en voor de
duur die op het Orderformulier wordt vermeld.

3.1

Een "Abonnement" is een licentie voor bepaalde tijd, zoals op een Orderformulier wordt aangegeven. In de vergoeding
voor de Abonnementslicentie zijn Onderhoudsdiensten inbegrepen. Bij meerjarige Abonnementen kan SISW verlangen
dat er tijdens de abonnementsperiode nieuwe licentiesleutels worden afgegeven.

3.2

Een "Huurlicentie" is een licentie voor bepaalde tijd of een Licentie van minder dan één jaar, zoals op het
Orderformulier wordt vermeld. In de vergoeding voor een Huurlicentie zijn Onderhoudsdiensten voor de Huurlicentie
inbegrepen.

3.3

Een "Eeuwigdurende Licentie" is een licentie voor onbepaalde tijd. In de vergoeding voor een Eeuwigdurende Licentie
zijn geen Onderhoudsdiensten inbegrepen.

4.

LICENTIEOPTIES. Voor bepaalde Simcenter CD-adapco Softwareproducten kunnen de volgende licentieopties
worden aangeboden.

4.1

Een "HPC" is een optie waarmee een Seriesessie gebruik kan maken van één extra Kern. Voor elke extra Kern is een
extra HPC nodig.
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4.2

"Power on Demand" of "POD" is een Abonnementslicentie voor Powersessies voor 12 maanden die kan worden
gebruikt voor een onbeperkt aantal Sessies tijdens het aantal ingekochte uren zoals dat op het Orderformulier wordt
vermeld. De totale tijdsduur van elke Sessie wordt in mindering gebracht op het aantal aangeschafte uren. Eventuele
niet-gebruikte uren komen na afloop van de 12 maanden van de Abonnementslicentie te vervallen.

4.3

Een "Powersessie" is een optie waarmee een Geautoriseerde Gebruiker de Simcenter CD-adapco Software tijdens één
aaneengesloten Sessie op een onbeperkt aantal Kernen mag gebruiken.

4.4

Een "Powertoken" is een optie die kan worden gebruikt ter verkrijging van: i) een beperkte Serielicentie voor het
gebruik van de STAR-CCM+ Simcenter CD-adapco Software (met uitzondering van toegang tot solvers) tegen
inwisseling van tien Powertokens; ii) één HPC-licentie tegen inwisseling van één Powertoken; of iii) een licentie om
één Sessie per Powertoken uit te voeren, mits die Sessie wordt gestart via de Design Manager-functie van STAR-CCM+
of HEEDS, tegen inwisseling van één Powertoken. Een Powertoken mag tijdens de duur ervan worden hergebruikt voor
elk gebruik dat onder i), ii) en iii) hierboven wordt omschreven.

4.5

Een "Seriesessie" is een optie waarmee een Geautoriseerde Gebruiker de Simcenter CD-adapco Software gedurende één
Sessie op één Kern mag gebruiken.
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