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Simcenter LMS  
Dodatečné smluvní podmínky 

 

Tyto Dodatečné smluvní podmínky pro používání Softwaru Simcenter LMS (dále jen „Smluvní podmínky Softwaru Simcenter 

LMS“) upravují Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva EULA“) mezi Zákazníkem a společností SISW 

výlučně s ohledem na Produkty označené na Objednávkovém formuláři jako „SIM-LMS“ (dále jen „Software Simcenter 

LMS“). Tyto Smluvní podmínky Softwaru Simcenter LMS spolu se smlouvou EULA a dalšími platnými Dodatečnými 

smluvními podmínkami tvoří smlouvu mezi stranami (dále jen „Smlouva“). 

 

1. DEFINICE. Výrazy v tomto dokumentu psané velkými písmeny mají význam, který jim přiděluje Smlouva. Následující 

dodatečné definice se vztahují k těmto smluvním podmínkám softwaru Simcenter LMS: 

(a) Pojmem „Oprávnění zástupci“ se rozumí konzultanti, zástupci a dodavatelé Zákazníka, kteří pracují v zařízení 

Zákazníka a vyžadují přístup k technologii SISW z důvodu podpory jeho interních záležitostí. 

(b) Pojmem „Oprávnění uživatelé“ se rozumí zaměstnanci Zákazníka a Oprávnění zástupci. 

(c) Pojmem „Skupina produktů Simcenter LMS“ se rozumí jednotlivé následující samostatné řady produktů Simcenter 3D, 

LMS Virtual. Lab, Simcenter Amesim, SimcenterTecware a Simcenter, LMS Samtech Caesam a Simcenter Testlab.  

(d) Pojmem „Tokenový produkt Simcenter LMS“ se rozumí jednotlivé produkty, které může Zákazník zakoupit ve 

výhodných  balíčcích. Podrobné údaje o nich společnost SISW vyznačí k datu nákupu ze strany Zákazníka. 

(e) Pojmem „Území“ se rozumí země, ve které má Zákazník udělenou licenci k instalaci Softwaru Simcenter LMS. 

 

2. TYPY LICENCÍ SOFTWARU. Následující typy a použití licencí mohou být nabízeny s ohledem na jednotlivé 

produkty Softwaru Simcenter LMS. Další typy licencí a použití mohou být specifikovány s ohledem na určité produkty, 

jak je uvedeno v Objednávkovém formuláři. Každá licence může být použita pouze Oprávněnými uživateli na Území 

a to po dobu uvedenou v Objednávkovém formuláři. 

2.1 Pojmem „Plovoucí licence“ se rozumí licence, kdy je přístup k Softwaru v kterémkoli daném okamžiku omezen na 

maximální počet souběžných Oprávněných uživatelů, pro něž byly tyto licence právoplatně získané v souladu s touto 

Smlouvou, a kde je použití Softwaru Simcenter LMS dále omezeno na skupinu uživatelů, kteří: (i) jsou součástí stejného 

funkčního týmu a (ii) jsou geograficky umístěni ve stejných prostorách nebo pracovištích Zákazníka, pro které byla 

licence zakoupena, jak je uvedeno v Objednávkovém formuláři. 

 

2.2 Pojmem „Licence na pronájem“ se rozumí licence na určitou dobu trvající méně než jeden rok, jak je uvedeno 

v Objednávkovém formuláři. Údržbové služby pro Licenci na pronájem jsou zahrnuty do Licenčního poplatku za 

pronájem.  

 

2.3 Pojmem „Předplacená licence“ se rozumí licence na určitou dobu uvedenou v Objednávkovém formuláři. Údržbové 

služby jsou zahrnuty v poplatku za Předplacenou licenci. U podmínek licence pro víceleté předplatné může společnost 

SISW vyžadovat, aby byly během této doby vydávány nové licenční klíče.  

 

2.4 Pojmem „Zálohová licence“ se rozumí licence udělená výlučně jako rezervní podpora při Zákazníkově zálohování nebo 

při bezpečnostních instalacích. 

 

2.5 „Licence pro souběžné uživatele“ znamená, že přístup k Softwaru Simcenter LMS v kterémkoli daném okamžiku je 

omezen na maximální počet Oprávněných uživatelů uvedeném v Objednávkovém formuláři. 

 

2.6 Pojmem „Licence pro jmenované uživatele“ se rozumí licence Softwaru Simcenter LMS, která je omezena pouze na 

jmenovaného Oprávněného uživatele. Licenci pro jmenované uživatele může Zákazník přeřadit jinému uživateli jednou 

za kalendářní měsíc.  

 

2.7 Pojmem „Licence fixovaná na uzel“ se rozumí licence, v rámci které je používání Softwaru Simcenter LMS omezeno 

na jednu pracovní stanici specifikovanou Zákazníkem a pro účely tohoto omezení může obsahovat zařízení 

s hardwarovým zámkem nebo hardwarový klíč. 
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2.8 Pojmem „Trvalá licence“ nebo „Dlouhodobá licence“ se rozumí licence, která je trvá po dobu neurčitou. Trvalé licence 

nezahrnují Údržbové služby. 

 

2.9 Pojem „Licence na produkt“ znamená, že používání Softwaru Simcenter LMS je omezeno ty produkty třetích stran, 

ke kterým je Software Simcenter LMS jedna ku jedné propojen. 

 

2.10 Pojem „Serverová licence“ znamená, že používání Softwaru Simcenter LMS je omezeno na jeden konkrétní server. 

 

2.11 Pojem „Zkušební/QA licence“ znamená licenci udělenou výhradně na podporu neustálé personalizace instalace, 

podporu a testování a nesmí být použita ve výrobním prostředí ani pro žádný jiný účel. 

 

2.12 Zkratka „PLC“ znamená Primární licenční poplatek nebo počáteční poplatek, který je nutné zaplatit na začátku 

Předplacené licence za produkty LMS Virtual.Lab poskytované v rámci obchodního modelu PLC/ALC. PLC zahrnuje 

licenci na software LMS Virtual.Lab a na údržbové služby a podporu softwaru během prvního roku Předplacené licence, 

po němž následuje každoroční roční placení poplatku ALC. 

 

2.13 Zkratka „ALC“ znamená Roční licenční poplatek, který je splatný každý rok po prvním roce platnosti Předplacené 

licence za produkty LMS Virtual.Lab poskytované v rámci obchodního modelu PLC/ALC. ALC zahrnuje (i) právo 

používat produkty LMS Virtual.Lab pro příslušné roční období a (ii) údržbové služby a podporu. Jestliže se Zákazníkovi 

nepodaří objednat ALC před vypršením platnosti, kterou pokrývá PLC nebo jakýkoli aktuální ALC, platnost licence 

softwaru LMS Virtual.Lab vyprší. 

 

2.14 Zkratka „YLC“ znamená Každoroční licenční poplatek, který je splatný každoročně s ohledem na druh Předplacené 

licence, která zahrnuje (i) právo užívat software LMS Virtual.Lab po dobu jednoho roku a (ii) údržbové služby a podporu 

pro produkty LMS Virtual.Lab. Není-li předplatné obnoveno na konci ročního předplatného, platnost licence na 

produkty LMS Virtual.Lab vyprší. 

 

3. SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO TOKENY. Na používání Tokenových produktů Simcenter LMS se budou vztahovat 

tyto smluvní podmínky: 

 

3.1 „Základní licence“ znamená Trvalou licenci nebo licenci na omezenou dobu se základní konfigurací odpovídající 

skupině produktů Simcenter LMS, na které se Tokenový produkt Simcenter LMS vztahuje. 

 

3.2 „Token Simcenter LMS“ znamená tokenovou licenci tvořící součást Tokenového produktu Simcenter LMS, kterému 

je přidělena předem stanovená hodnota, jež je společností SISW vyznačena k datu nákupu Tokenu Simcenter LMS 

Zákazníkem, a který je možné použít k získání přístupu k určitým funkcím v rámci konkrétní Řady produktů Simcenter 

LMS. 

 

3.3 Na nákup Tokenových produktů Simcenter LMS se vztahují tyto smluvní podmínky: 

(a) Zákazník bude oprávněn nakupovat Tokenové produkty Simcenter LMS pouze v případě, že již zakoupil odpovídající 

Základní licenci. 

(b) Zákazník může používat pouze Tokeny Simcenter LMS odpovídající stejné Řadě produktů Simcenter LMS, a nemůže 

Tokeny Simcenter LMS používat v rámci různých Řad produktů Simcenter LMS. Přístup a používání funkcí Zákazníky 

společnosti SISW prostřednictvím Tokenů Simcenter LMS závisí na dostupnosti funkce v den přístupu. Pomocí Tokenů 

Simcenter LMS nelze získat přístup ke všem hlavním funkcím v rámci Řady produktů Simcenter LMS. 

(c) Zákazník může zakoupit Tokenové produkty Simcenter LMS, kterými jsou buď Trvalá licence, nebo licence na 

omezenou dobu, a Základní licence na tyto Tokenové produkty Simcenter LMS může být buď Trvalá licence, nebo 

licence na omezenou dobu, v každém případě tak, jak se společnost SISW a Zákazník dohodli v Objednávkovém 

formuláři. 

(d) Pokud Zákazník použije Tokeny Simcenter LMS k přístupu k určitým hlavním funkcím, uvolní se definovaný počet 

Tokenů Simcenter LMS a nebudou již Zákazníkovi k dispozici k použití, dokud Zákazník neukončí funkci, ke které 
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získal přístup. Zákazník může získat přístup k příslušné hlavní funkci pouze v případě, že má k dispozici dostatečný 

počet Tokenů Simcenter LMS vztahujících se k určité Řadě produktů Simcenter LMS, aby mohl získat přístup k dané 

funkci v souladu s hodnotami specifikovanými společností SISW. 

 

3.4 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že pokud: (a) zakoupil Tokenový produkt Simcenter LMS, který odpovídá Základním 

licencím, které jsou Trvalé Licence; a (b) jsou provedeny dodatky, změny nebo výmazy týkající se Tokenových produktů 

Simcenter LMS nebo funkcí ve Skupinách produktů Simcenter LMS, pak je Zákazníkovi povolen přístup pouze k těmto 

novým Tokenových produktům Simcenter LMS a/nebo k novým nebo upraveným funkcím, jestliže v okamžiku přístupu 

má Zákazník u společnosti SISW platnou smlouvu o Službách údržby jak pro platný Tokenový produkt Simcenter LMS, 

tak pro příslušnou Základní licenci. 

 

 

 

Konec vydávání licencí na produkty LMS Virtual.Lab 

Počínaje dnem 1. dubna 2019 společnost SISW přestane prodávat všechny typy licencí (PLC, ALC, YLC nebo 

OTC) na produkty LMS Virtual.Lab. Dále budou od 1. dubna 2019 trvale ukončeny Údržbové služby pro všechny 

aktuální licence softwaru LMS Virtual.Lab. Právo na další používání licencí softwaru LMS Virtual.Lab bude 

pokračovat po celou dobu platnosti licence. 

 


