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Software Simcenter TASS 
Dodatečné smluvní podmínky 

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

TASS “) 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-TASS“ (dále jen „Software TASS“). Tyto 

Smluvní podmínky Softwaru TASS spolu se smlouvou EULA a jakýmikoli 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 TASS: 

(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) Pojem „Jádro“ znamená nezávislou specializovanou část integrovaných obvodů, která čte nebo shromažďuje instrukce 

programu a provádí je bez ohledu na umístění v hardwaru počítače, jako je, mimo jiné procesor (CPU) nebo grafický 

procesor (GPU). CPU a GPU mohou obsahovat jedno nebo více Jader. 

(d) Pojmem „Licenční server“ se rozumí server, kde je nainstalovaný licenční klíč, jak je stanoveno v Objednávce. 

(e) Pojmem „Modul“ se rozumí specifická samostatná část Softwaru nebo specifická funkce Softwaru, který je prodáván 

samostatně a jehož použití vyžaduje samostatnou licenci. 

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

 

2. LICENCE A POUŽÍVANÉ TYPY. Následující typy licencí mohou být nabízeny s ohledem na jednotlivé produkty 

Softwaru TASS. Další typy licencí 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 „Předplatné“ se rozumí licence na dobu určitou uvedenou v Objednávkovém formuláři. Údržbové služby jsou 

zahrnuty v poplatku za Předplacenou licenci. U podmínek víceletého předplatného může společnost SISW vyžadovat, 

aby byly během této doby vydávány nové licenční klíče.   

2.2 Pojmem „Licence na pronájem“ se rozumí licence na dobu určitou 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 „Zálohová licence“ se rozumí licence udělená výlučně jako rezervní podpora při Zákazníkově zálohování nebo 

při bezpečnostních instalacích.  

2.4 „Licence pro souběžné uživatele“ znamená, že přístup k Softwaru TASS v jakémkoli daném okamžiku je omezen na 

maximální počet Oprávněných uživatelů uvedený na Objednávkovém formuláři. 

2.5 Pojmem „Licence pro jmenované uživatele“ se rozumí licence Softwaru TASS, která je omezena pouze na 

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

za kalendářní měsíc.  

2.6 Pojmem „Licence fixovaná na uzel“ se rozumí licence, kdy používání Softwaru TASS je omezeno na jednu pracovní 

stanici specifikovanou Zákazníkem a pro správu tohoto omezení může obsahovat zařízení s hardwarovým zámkem nebo 

hardwarový klíč. 

2.7 Pojmem „Trvalá licence“ nebo „Dlouhodobá licence“ se rozumí licence Softwaru, která trvá po dobu neurčitou. Trvalé 

licence neobsahují Údržbové služby. 

2.8 Pojem „Licence na produkt“ znamená, že používání Softwaru TASS je omezeno na počet produktů třetích stran, ke 

kterým je Software TASS jedna ku jedné propojen. 

2.9 Pojem „Licence na server“ znamená, že používání Softwaru TASS je omezeno na jeden konkrétní server. 

2.10 Pojmem „Zkušební/QA licence“ se rozumí licence udělená výhradně na podporu neustálé personalizace/customizace 

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

2.11 Pod pojmem „Token Madymo“ se rozumí právo licence, která může být jednotlivě zakoupena Zákazníkem na základě 

Objednávky a které připadá na Licenční server. Zákazník může používat Tokeny Madymo kdykoli během doby platnosti 

Smlouvy a může získat jednu nebo více licencí k použití Modulů Skupiny softwaru Simcenter Madymo. Oprávněný 
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uživatel má přístup k příslušným Modulům pouze v případě, že je na Licenčním serveru dostupný dostatečný počet 

Tokenů Madymo pro přístup k těmto Modulům v souladu s hodnotami uvedenými v Softwaru Simcenter Madymo. 

Jestliže Oprávněný uživatel uplatní požadovaný počet Tokenů Madymo pro přístup k určitým Modulům, bude 

z Licenčního serveru zrušen odpovídající počet Tokenů Madymo, které již nebudou k dispozici pro použití jinými 

Oprávněnými uživateli, dokud první Oprávnění uživatelé neopustí Moduly, do kterých mají přístup.  

3. DALŠÍ OMEZENÍ. Systém udělování licencí softwaru, který je integrovaný v Softwaru TASS, řídí a omezuje počet 

Jader, která mohou být použita současně pro výpočty se Softwarem. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení Smlouvy je 

každá jednotlivá licence pro Software TASS omezena pouze na použití jednoho Jádra, což znamená, že současné použití 

více Jader pro daný výpočet bude vyžadovat odpovídající počet licencí pro Software TASS. 


