Software COMOS
Dodatečné smluvní podmínky
Tyto Dodatečné smluvní podmínky pro používání Softwaru COMOS (dále jen „Smluvní podmínky Softwaru COMOS“)
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 „COMOS“ (dále jen „Software COMOS“).
Tyto Smluvní podmínky Softwaru COMOS se smlouvou EULA tvoří smlouvu mezi stranami (dále jen „Smlouva“). Tyto
Smluvní podmínky Softwaru COMOS také obsahují některá ustanovení, která se vztahují výlučně na Software COMOSBentley, jak je uvedeno v příslušném Objednávkovém formuláři.
1.
(a)
(b)
(c)

(d)

DEFINICE. Výrazy v tomto dokumentu psané velkými písmeny mají význam, který jim přiděluje Smlouva.
Následující dodatečné definice se vztahují k těmto Smluvním podmínkám Softwaru COMOS:
Pojmem „Oprávnění zástupci“ se rozumí konzultanti, zástupci a dodavatelé Zákazníka, kteří pracují v místě
Zákazníka a vyžadují přístup k Softwaru COMOS z důvodu podpory jeho interních záležitostí.
Pojmem „Oprávnění uživatelé“ se rozumí zaměstnanci Zákazníka a Oprávnění zástupci.
Pojem „Dokumentace“ má stejný význam, který mu přiděluje smlouva EULA. Navíc je Dokumentace Softwaru
COMOS dodávána v digitálním formátu spolu se Softwarem COMOS. Tištěnou verzi Dokumentace je možné
zakoupit zvlášť.
Pojmem „Území“ se rozumí země, ve které má Zákazník udělenou licenci k instalaci Softwaru COMOS.

2.

TYPY LICENCÍ. Následující typy licencí a použití mohou být nabízeny s ohledem na jednotlivé produkty
Softwaru COMOS. 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 a to po dobu
uvedenou v Objednávkovém formuláři. Není-li stanoveno jinak, může Zákazník nainstalovat Software licenčního
serveru COMOS na jedno (1) hardwarové zařízení na jednu licenci. Licence na platformu COMOS je předpokladem
pro použití jakéhokoli požadovaného počtu a/nebo kombinace dalších modulů, pokud Produkt není definovaným
balíčkem Softwaru COMOS, který zahrnuje platformu COMOS a specifikované funkce modulu.

2.1

Pojmem „Licence pro jmenované uživatele“ se rozumí licence Softwaru COMOS, kterou smí používat pouze
jeden jmenovaný Oprávněný uživatel. Uvedené jméno Oprávněného uživatele je možné změnit po zaplacení
dodatečného poplatku („Poplatek za změnu jména“). Licence pro jmenované uživatele není omezena na Území, ale
může být použita Oprávněným uživatelem v síti Zákazníka a v rámci domény, ve které je umístěn licenční server,
v souladu s platnými vývozními zákony a předpisy.

„Plovoucí licence“ znamená, že přístup k Softwaru COMOS v kterémkoli daném okamžiku je omezen na
maximální počet Oprávněných uživatelů uvedených na Objednávkovém formuláři. Každý Oprávněný uživatel
licence platformy COMOS pro platformu COMOS může na pracovní stanici uživatele použít jiný modul COMOS,
pokud je takový modul k dispozici na licenčním serveru. Jakmile Oprávněný uživatel ukončí licenci platformy
COMOS, všechny licence modulů, které Oprávněný uživatel používal, budou licenčním serverem uvolněny a budou
k dispozici ostatním Oprávněným uživatelům. Obecné omezení, které umožňuje používání Softwaru pouze v místě
zákazníka, se na Plovoucí licence Softwaru COMOS nevztahuje. Plovoucí licence může být následujícího typu:
(a) „Plovoucí licence s omezením na zemi“ je omezena na použití licence s Plovoucí licencí v zemi, kde byl software
na počátku nainstalován, jak je uvedeno v Objednávkovém formuláři, v síti Zákazníka a v rámci domény, ve které
je licenční server umístěn.

2.2

(b) „Globální plovoucí licence“ je licence udělená na základě Globální licenční smlouvy o softwaru (dále jen „smlouva
GSLA“), která může být použita ve všech časových pásmech na Územích v souladu se smlouvou GSLA, v souladu
s příslušnými vývozními zákony a předpisy.
2.3

Pojmem „Předplatné“ se rozumí licence na určitou dobu 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.

2.4

Pojmem „Licence na pronájem“ se rozumí licence na určitou dobu trvající méně než jeden rok, jak je uvedeno
v Objednávkovém formuláři. Údržbové služby v rámci Licence na pronájem jsou zahrnuty do Licenčního poplatku
za pronájem.

2.5

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

2.6

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

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

2.8

Pojem „Licence na produkt“ znamená, že používání Softwaru COMOS je omezeno na ty produkty třetích stran,
ke kterým je Software COMOS jedna ku jedné propojen.

2.9

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

2.10 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.
3.

DALŠÍ USTANOVENÍ.

3.1

Hardware. Není-li písemně dohodnuto jinak, hardware dodávaný se Softwarem COMOS, jako je hardwarový klíč,
zůstává ve vlastnictví společnosti SISW.

3.2

Aktualizace. Zákazník bude aktualizovat Software COMOS v souladu s pravidly instalace uvedenými
v Dokumentaci. Veškerá oznámení v Dokumentaci nebo poskytnutá samostatně společností SISW, která se týkají
ukončení poskytování údržbových služeb pro starší verze Softwaru COMOS, jsou pro Zákazníka závazné.

3.3

Ztráta nebo poškození ochranných zařízení. Nová ochranná zařízení pro stávající licence mohou být zákazníkovi
doručena pouze po vrácení poškozeného ochranného zařízení (např. hardwarový klíč). V případě ztráty ochranného
zařízení musí Zákazník zakoupit nové licence, pokud společnost SISW nestanoví jinak. Pokud Zákazník následně
ztracené zařízení nalezne, neprodleně je vrátí společnosti SISW.

3.4

Oprávněné použití rozhraní API. Zákazník je oprávněn používat jakékoli Aplikační programovací rozhraní (dále
jen „rozhraní API“), které je v Dokumentaci označeno jako publikované rozhraní API, pro účely vývoje software
pro interní použití Zákazníka a za účelem jeho dalšího prodeje za podmínek, které chrání přinejmenším tak jako
podmínky obsažené v tomto dokumentu. Zákazník nesmí používat rozhraní API k umožnění neoprávněného
používání Softwaru. Společnost SISW nemá žádné závazky ani nenese žádnou odpovědnost za software vyvinutý
Zákazníkem za použití rozhraní API. Zákazník nesmí za žádných okolností používat nepublikované rozhraní API.

3.5 Další licenční podmínky. Pro Software COMOS-Bentley platí tato další licenční omezení:
(a) Mechanismus pro zabezpečení softwaru zabudovaný v Softwaru COMOS-Bentley sleduje údaje o používání
Zákazníkem a kontroluje, zda jsou dodržovány podmínky Smlouvy. Tyto údaje o použití jsou přístupné společnosti
SISW, jakož i společnosti Bentley Systems Inc. a jejím přidruženým společnostem.
(b) Klient má povoleno používat pouze takový počet licencí („Instance“) Softwaru COMOS-Bentley, na který SISW
poskytla Zákazníkovi licenci formou Objednávkového formuláře. Použití dalších instancí vyžaduje jiný přijatý
Objednávkový formulář určený pro takové instance.
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