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Simcenter LMS  
Postanowienia dodatkowe 

 
Niniejsze postanowienia dodatkowe dotyczące oprogramowania Simcenter LMS („Postanowienia dotyczące oprogramowania 

Simcenter LMS”) uzupełniają Umowę Licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zawartą między Klientem a firmą 

SISW, wyłącznie w odniesieniu do Produktów wskazanych na Formularzu zamówienia jako SIM-LMS („Oprogramowanie 

Simcenter LMS”). Niniejsze Postanowienia dotyczące oprogramowania Simcenter LMS, wraz z EULA i innymi odpowiednimi 

postanowieniami dodatkowymi, tworzą umowę zawartą między stronami („Umowa”). 

 

1. DEFINICJE. Terminy pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie określone w Umowie. Do 

niniejszych Postanowień dotyczących oprogramowania Simcenter LMS odnoszą się następujące definicje dodatkowe: 

(a) „Upoważnieni agenci” to konsultanci, agenci i wykonawcy Klienta, którzy pracują w obiektach Klienta i wymagają 

dostępu do technologii SISW na potrzeby wewnętrznej działalności Klienta. 

(b) „Upoważnieni użytkownicy” to pracownicy i Upoważnieni agenci Klienta. 

(c) „Rodzina Produktów Simcenter LMS” to każda z następujących rodzin produktów: Simcenter 3D, LMS Virtual. Lab, 

Simcenter Amesim, SimcenterTecware, LMS Samtech Caesam i Simcenter Testlab.  

(d) „Produkt Simcenter LMS wymagający tokena” to każdy z produktów, jakie Klient może nabyć w ramach pakietów, 

którego szczegóły zostaną określone przez SISW w dniu zakupu przez Klienta. 

(e) „Terytorium” to kraj, w którym Klient posiada licencję na zainstalowanie Oprogramowania Simcenter LMS. 

 

2. TYPY LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE. W odniesieniu do poszczególnych produktów Oprogramowania 

Simcenter LMS mogą być oferowane poniższe typy licencji i użytkowania. W przypadku niektórych produktów mogą 

być określone dodatkowe typy licencji i użytkowania, wskazane na Formularzu zamówienia. Każda licencja może być 

wykorzystywana wyłącznie przez Upoważnionych użytkowników na obszarze Terytorium przez okres czasu wskazany 

na Formularzu zamówienia. 

2.1 „Licencja ruchoma” to licencja, w ramach której dostęp do Oprogramowania jest w danej chwili ograniczony do 

pewnej maksymalnej liczby równoczesnych Upoważnionych użytkowników, dla których takie licencje zostały 

prawidłowo nabyte na podstawie Umowy, a zakres użytkowania Oprogramowania Simcenter LMS jest dodatkowo 

ograniczony do grupy użytkowników, którzy: (i) wchodzą w skład jednego zespołu funkcyjnego oraz (ii) fizycznie 

znajdują się w tym samym obiekcie lub lokalizacji Klienta, dla której licencja została nabyta, wskazanej na Formularzu 

zamówienia. 

 

2.2 „Licencja dzierżawy” to licencja na czas określony krótszy niż rok, wskazany na Formularzu zamówienia. Opłata z 

tytułu Licencji dzierżawy obejmuje Usługi wsparcia/utrzymania dotyczące danej Licencji dzierżawy.  

 

2.3 „Licencja subskrypcyjna” to licencja na czas określony, wskazany na Formularzu zamówienia. Opłata licencyjna z 

tytułu Subskrypcji obejmuje Usługi wsparcia/utrzymania. W przypadku wieloletnich okresów Licencji subskrypcyjnej 

firma SISW może wymagać uzyskiwania w trakcie danego okresu nowych kluczy licencyjnych.  

 

2.4 „Licencja zapasowa” to licencja udzielana wyłącznie na potrzeby zapewnienia nadmiarowości w instalacjach 

zapasowych lub rezerwowych Klienta. 

 

2.5 „Licencja dla użytkowników równoczesnych” to licencja, w ramach której dostęp do Oprogramowania Simcenter 

LMS jest w danej chwili ograniczony do pewnej maksymalnej liczby Upoważnionych użytkowników, wskazanej na 

Formularzu zamówienia. 

 

2.6 „Licencja  nazwanego użytkownika” to licencja, w ramach której dostęp do Oprogramowania Simcenter LMS 

Software jest ograniczony do Upoważnionych użytkowników określonych z nazwy.  Raz w miesiącu Klient może 

zmienić przypisanie Licencji  nazwanego użytkownika.  
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2.7 „Licencja przypisana do węzła” to licencja, w ramach której zakres korzystania z Oprogramowania Simcenter LMS 

jest ograniczony do jednej wskazanej przez Klienta stacji roboczej. Ograniczenie takie może być egzekwowane poprzez 

specjalną blokadę sprzętową lub klucz sprzętowy. 

 

2.8 „Licencja na czas nieokreślony” lub „Licencja długookresowa” to licencja bez określonego okresu obowiązywania. 

Licencje na czas nieokreślony nie obejmują Usług wsparcia/utrzymania. 

 

2.9 „Licencja na produkt” to licencja, w ramach której zakres korzystania z Oprogramowania Simcenter LMS jest 

ograniczony do określonej liczby produktów innych firm, z którymi Oprogramowanie Simcenter LMS wymienia dane 

w stosunku „jeden do jednego”. 

 

2.10 „Licencja na serwer” to licencja, w ramach której zakres korzystania z Oprogramowania Simcenter LMS jest 

ograniczony do jednego konkretnego serwera. 

 

2.11 „Licencja testowa/QA” to licencja udzielana wyłącznie na potrzeby bieżącego dostosowywania, obsługi i testowania 

instalacji, która nie może być używana do jakiegokolwiek innego celu w środowisku produkcyjnym. 

 

2.12 „PLC” to podstawowa opłata licencyjna, czyli wstępna opłata wnoszona na początku obowiązywania Licencji 

subskrypcyjnej na produkty LMS Virtual.Lab udzielonej zgodnie z modelem biznesowym PLC/ALC. Opłata PLC 

obejmuje licencję na oprogramowanie LMS Virtual.Lab oraz usługi wsparcia/utrzymania oprogramowania za pierwszy 

rok obowiązywania Licencji subskrypcyjnej, po upływie którego wnoszone są roczne opłaty ALC. 

 

2.13 „ALC” to roczna opłata licencyjna, czyli opłata wnoszona corocznie po upłynięciu pierwszego roku obowiązywania 

Licencji subskrypcyjnej na produkty LMS Virtual.Lab udzielonej zgodnie z modelem biznesowym PLC/ALC. Opłata 

ALC obejmuje (i) prawo do użytkowania Oprogramowania LMS Virtual.Lab przez okres jednego roku oraz (ii) usługi 

wsparcia/utrzymania. Jeśli Klient nie zamówi ALC przed upływem okresu objętego PLC lub aktualną ALC, wówczas 

licencja na oprogramowanie LMS Virtual.Lab wygaśnie. 

 

2.14 „YLC” to coroczna opłata licencyjna, czyli opłata wnoszona corocznie za licencję typu subskrypcyjnego, która 

obejmuje (i) prawo do użytkowania Oprogramowania LMS Virtual.Lab przez okres jednego roku oraz (ii) usługi 

wsparcia/utrzymania dotyczące oprogramowania LMS Virtual.Lab. Jeśli subskrypcja nie zostanie odnowiona pod 

koniec rocznego okresu subskrypcji, licencja na oprogramowanie LMS Virtual.Lab wygaśnie. 

 

3. WARUNKI DOTYCZĄCE TOKENÓW. Poniższe warunki regulują korzystanie z Produktów Simcenter LMS 

wymagających tokenów: 

 

3.1 „Licencja podstawowa” to Licencja na czas nieokreślony lub licencja na czas określony o konfiguracji podstawowej 

odpowiadającej rodzinie produktów Simcenter LMS, do której odnosi się dany Produkt LMS wymagający tokena. 

 

3.2 „Token Simcenter LMS” to licencja na token stanowiący część Produktu Simcenter LMS wymagającego tokena, 

któremu nadano określoną wartość wskazaną przez SISW na dzień nabycia tokena Simcenter LMS przez Klienta, 

umożliwiający dostęp do określonych funkcji w obrębie danej rodziny produktów Simcenter LMS. 

 

3.3 Poniższe warunki mają zastosowanie w odniesieniu do zakupu Produktu Simcenter LMS wymagającego tokena: 

(a) Klient może nabyć Produkt Simcenter LMS wymagający tokena wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej nabył 

odpowiadającą mu Licencję podstawową. 

(b) Klient może korzystać wyłącznie z tokenów Simcenter LMS odpowiadających tej samej rodzinie produktów Simcenter 

LMS i nie może wykorzystywać tokenów LMS w celu uzyskania dostępu do innych rodzin produktów Simcenter 

LMS.  Dostęp Klientów SISW do funkcji i ich użytkowanie za pośrednictwem tokenów Simcenter LMS są uzależnione 

od dostępności takich funkcji w dniu uzyskania dostępu. Tokeny LMS nie umożliwiają dostępu do wszystkich funkcji 

w obrębie danej rodziny produktów Simcenter LMS. 
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(c) Klient może nabyć Produkty Simcenter LMS wymagające tokenów, które są objęte Licencją na czas nieokreślony albo 

licencją na czas określony, a Licencja podstawowa na te Produkty Simcenter LMS wymagające tokenów może być 

Licencją na czas nieokreślony albo Licencją na czas określony — zgodnie z ustaleniami między SISW a Klientem 

zawartymi na Formularzu zamówienia. 

(d) W przypadku skorzystania przez Klienta z tokenów Simcenter LMS w celu uzyskania dostępu do określonej funkcji 

określona liczba tokenów Simcenter LMS zostanie wyrejestrowana i nie będą one dostępne do użytku przez Klienta do 

chwili zamknięcia przez Klienta danej funkcji. Klient może uzyskać dostęp do danej funkcji, wyłącznie jeśli dysponuje 

taką liczbą tokenów Simcenter LMS odpowiadających danej rodzinie produktów LMS, która jest wystarczająca do 

uzyskania dostępu do tej funkcji zgodnie z wartościami określonymi przez SISW. 

 

3.4 Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że jeśli: (a) Klient nabył Produkt wymagający tokena Simcenter LMS, który 

odpowiada Licencjom podstawowym będącym licencjami na czas nieokreślony oraz (b) dokonane zostaną czynności 

dodania, zmiany lub usunięcia dotyczące Produktów wymagających tokenów Simcenter LMS lub funkcji w obrębie rodzin 

produktów Simcenter LMS, wówczas Klient będzie miał dostęp tylko do takich nowych Produktów wymagających 

tokenów Simcenter LMS i/lub nowych lub zmienionych funkcji, jeśli na dzień uzyskania dostępu będzie posiadał aktualną 

umowę na Usługi wsparcia/utrzymania zawartą z SISW na odpowiedni Produkt wymagający tokena Simcenter LMS oraz 

odpowiednią Licencję podstawową. 

 

 

 

Wycofanie Oprogramowania LMS Virtual.Lab 

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku SISW zaprzestanie sprzedaży licencji dowolnego typu (PLC, ALC, YLC lub OTC) 

na oprogramowanie LMS Virtual.Lab. Ponadto, z dniem 1 kwietnia 2019 roku na stałe wstrzymane zostanie 

świadczenie usług wsparcia/utrzymania dla wszystkich aktualnych licencji na oprogramowanie LMS 

Virtual.Lab. Prawo do dalszego użytkowania aktualnych licencji na oprogramowanie LMS Virtual.Lab będzie 

utrzymane przez cały okres obowiązywania licencji. 

 


