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УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
ІС «Промедо»

1. ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ
Ці умови ліцензії є угодою між Слотвінським Володимиром Марковичем (надалі «Власник ліцензії», або просто «Власник») і Отримувачем, далі – "Замовник", в особі
_________, що набуває права на використання програмного забезпечення (надалі - «Отримувач
ліцензії» або просто «Отримувач»). Вони відносяться до супроводжуваного ними програмному
забезпеченню (ПЗ), включаючи носії, на яких воно записане (якщо вони є). Ці умови
розповсюджуються також на будь-які
·
оновлення,
·
доповнення,
·
служби Інтернету,
·
служби технічної підтримки
власника для даного програмного забезпечення, якщо ці елементи не супроводяться іншими
умовами.
Якщо інші умови додаються, вони мають переважну силу.
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, Отримувач Тим самим
ПІДТВЕРДЖУЄ СВОЮ ЗГОДУ ДОТРИМУВАТИ ЦІ УМОВИ.
ЯКЩО Отримувач НЕ ЗГОДЕН, він НЕ ПОВИНЕН ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕ
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
В ЦЬОМУ ВИПАДКУ ВІН ПОВИНЕН ПОВЕРНУТИ
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МІСЦЕ ОТРИМАННЯ..
ВИКОРИСТАННЯ Отримувачем ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗНАЧАЄ ТАКОЖ
його ЗГОДУ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕВНИХ ВІДОМОСТЕЙ Про його комп'ютер (комп'ютери) Під час
АКТИВАЦІЇ, ПЕРЕВІРКИ І ДЛЯ СЛУЖБ ІНТЕРНЕТУ.
2. СКЛАД ІС «ПМО»
2.1. Файл-сервер баз даних + Загальна (серверна) база даних.
2.2. Автоматизоване робоче місце (АРМ) Реєстратора разом з своєю локальною базою
даних і програмою налаштування.
2.3. Автоматизоване робоче місце (АРМ) Бухгалтера разом з своєю локальною базою
даних і програмою налаштування.
2.4. АРМ Голови комісії – профпатолога разом з своєю локальною базою даних і
програмою налаштування.
2.5. АРМ Лікаря – члена комісії разом з своєю локальною базою даних і програмою
налаштування.
Кількість ліцензій на ПЗ, що поставляється Продавцем Покупцеві зазначається в
відповідних документах. На кожний окремий екземпляр ПЗ із списку п.2. надається окрема
ліцензія. Список серійних номерів ліцензій зазначається в «Додатку до ліцензійної угоди».
3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ІС «ПМО» (НАДАЛІ - АПК).
Встановлення, активація, налагодження АПК та його компонентів (п.1.), технічна
підтримка та навчання спеціалістів користувача (тобто ВПРОВАДЖЕННЯ) виконується
спеціалістами Власника, якщо інше не зазначено додатковими умовами.
ЯКЩО Отримувач ЗГОДЕН З ЦИМИ УМОВАМИ, ТО йому НАДАЮТЬСЯ НАСТУПНІ
ПРАВА.
1.
ОГЛЯД. Ці умови ліцензії дозволяють встановити і використовувати одну копію
програмного забезпечення на одному пристрої, а також надають інші права, описані нижче.
2.
ПРАВА НА УСТАНОВКУ І ВИКОРИСТАННЯ. Перш ніж використовувати
програмне забезпечення за ліцензією, необхідно призначити ліцензію одному пристрою. Кожен
окремий комп'ютер вважається за пристрій, який ліцензується.
а.
Пристрій, який ліцензується. Отримувач має право встановити і використовувати
одну копію програмного забезпечення на одному пристрої (комп’ютері), який ліцензується.

б.
Портативний пристрій. Ви можете встановити ще одну копію програмного
забезпечення на портативному пристрої (ноутбук) для використання єдиним основним
користувачем пристрою, який ліцензується.
в.
Розділення на компоненти. Компоненти програмного забезпечення ліцензіюються
кожний окремо відповідно до списку п.2. Кожний компонент із списку п.2. розглядається як
єдиний продукт. Ви не маєте права відокремлювати компоненти єдиного продукту із списку 2.1. і
встановлювати їх на інших пристроях.
3.
ДОДАТКОВІ ЛІЦЕНЗІЇ І ДОДАТКОВІ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ.
а.
Видалений доступ. Єдиний основний користувач пристрою, що ліцензіює, може
звертатися до програмного забезпечення, встановленого на пристрої, який ліцензується, і
використовувати його з будь-якого іншого пристрою. Ви можете дозволити іншим користувачам
звертатися до програмного забезпечення для надання вам послуг підтримки. Для такого доступу
додаткові ліцензії не потрібні. Ніякі інші особи не можуть одночасно використовувати цю ж саму
ліцензію для яких-небудь інших цілей.
б.
Елементи мультимедіа і шаблони. Ви маєте право копіювати і використовувати
зображення, картинки, анімацію, звуки, музику, фігури, відеокліпи і шаблони, які надаються з
програмним забезпеченням і на яких вказано, що вони можуть бути використані таким чином в
створюваних вами документах і проектах. Ви можете поширювати такі документи і проекти в
некомерційних цілях.
в.
Компоненти шрифтів. Під час роботи програмного забезпечення ви можете
використовувати його шрифти для відображення і друку вмісту. Ви можете робити тільки
наступне:
·
включати шрифти у вміст відповідно до обмежень на включення, що
містяться у файлах шрифтів; і
·
тимчасово завантажувати їх в принтер або інший вихідний пристрій для
роздруку вмісту.
4.
ОБОВ'ЯЗКОВА АКТИВАЦІЯ.
Процедура активації пов'язує використання
програмного забезпечення з конкретним пристроєм. Під час активації програмне забезпечення
передає відомості про програмне забезпечення і устаткування продавцеві. Ці відомості
включають версію, версію ліцензії, мову програмного забезпечення і ідентифікатор продукту, а
також IP-адрес пристроїв і відомості, отримані з апаратної конфігурації. Активувати програмне
забезпечення можна по Інтернету або телефону. Послуги Інтернету і телефонні дзвінки можуть
бути платними. Якщо Отримувач модифікує комп'ютер, може бути потрібно повторна активація
програмного забезпечення.
В цьому випадку Отримувач повинен попередити Власника
заздалегідь. Дана ліцензія дозволяє зробити повторну активацію ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ.
6.
СЛУЖБИ ІНТЕРНЕТУ. Разом з програмним забезпеченням Власник може надавати
доступ до служб Інтернету (підтримка користувачів). Власник може у будь-який час змінити або
припинити роботу цих служб, якщо інше не вказане в супровідних матеріалах по конкретній
службі.
7.
ОБ'ЄМ ЛІЦЕНЗІЇ.
Програмне забезпечення не продається, а надається в
користування за ліцензією. Ця угода дає Покупцеві тільки деякі права на використання
програмного забезпечення. Решта всіх прав залишається у Власника або, якщо це застосовно, у
виготівника. За винятком випадків, коли застосовне законодавство дає вам більше прав, не
дивлячись на дане обмеження, ви можете використовувати програмне забезпечення тільки так, як
це прямо дозволено в цій угоді. В цьому випадку Отримувач повинен дотримувати всі технічні
обмеження в програмному забезпеченні, які допускають використання програмного забезпечення
тільки певним чином.
ОТРИМУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА:
·
намагатися обійти технічні обмеження в програмному забезпеченні;

·
розкривати технологію, декомпілювати або дезассемблювати програмне
забезпечення, якщо це прямо не дозволено існуючим законодавством, не дивлячись на дане
обмеження;
·
створювати більше копій програмного забезпечення, чим вказано в цій угоді або
дозволено існуючим законодавством, не дивлячись на дане обмеження;
·
публікувати програмне забезпечення, надаючи іншим особам можливість його
скопіювати;
·
використовувати програмне забезпечення яким-небудь протизаконним способом;
·
надавати програмне забезпечення в прокат, в оренду або в тимчасове користування;
·
використовувати програмне забезпечення для надання мережевих послуг на
комерційній основі.
8.
РЕЗЕРВНА КОПІЯ.
Отримувач може зробити одну резервну копію носія.
Отримувач має право використовувати її тільки для переустановлення програмного забезпечення.
9.
ДОКУМЕНТАЦІЯ. Будь-яка особа, що має право на доступ до комп'ютера Покупця
або внутрішньої мережі, може копіювати і використовувати документацію для ваших внутрішніх
цілей довідкового характеру.
10.
ОНОВЛЕННЯ АБО ПЕРЕТВОРЕННЯ.
Для оновлення або перетворення
програмного забезпечення необхідно спочатку мати ліцензію на програмне забезпечення, яке
можна оновити або перетворити. Після оновлення або перетворення цю угоду замінює колишня
угода по програмному забезпеченню, яке ви відновили або перетворили. Після оновлення або
перетворення ви вже не можете використовувати ранішу версію програмного забезпечення, яку
ви відновили або перетворили.
11.
ПЕРЕДАЧА ІНШОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ. Ви можете передавати ліцензію іншому
користувачеві пристрою будь-яка кількість разів, але не частіше, ніж один раз в 90 днів. У разі
передачі цей пристрій стає пристроєм, що «ліцензується». Якщо пристрій, який ліцензується,
виходить з ладу із-за відмови устаткування, передача може відбутися вменьші терміни.
12.
ПЕРЕДАЧА ТРЕТІЙ ОСОБІ. Перший користувач програмного забезпечення може
один раз передати програмне забезпечення і цю угоду прямо третій особі. Щоб передати
програмне забезпечення окремо від пристрою, перший користувач повинен раніше видалити його
з пристрою. Перший користувач не має права залишати у себе які-небудь копії. До будь-якої
дозволеної передачі інша сторона повинна погодитися з тим, що передача і використання
програмного забезпечення регулюватимуться цією угодою. Передачі підлягає також вся
документація, підтверджуюча наявність ліцензії. Якщо програмне забезпечення є оновленням, то
будь-яка передача повинна включати і всі попередні версії програмного забезпечення.
13.
ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА.
програмного забезпечення.

Власник надає послуги з технічної підтримки

14.
ПОВНОТА УГОДИ. Це угода (включаючи гарантію нижче), будь-яке додавання
або зміна до нього, включена в програмне забезпечення, а також умови використання доповнень,
оновлень і служб Інтернету, якими користується Отримувач, складають повну угоду по
програмному забезпеченню і технічній підтримці.
ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ
А.
ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ. Якщо Отримувач слідуватиме інструкціям, програмне
забезпечення по суті працюватиме так, як описано в матеріалах, отриманих з програмним
забезпеченням або в його складі.
Б.
УМОВИ ГАРАНТІЇ; ОДЕРЖУВАЧ ГАРАНТІЇ; ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЙ, ЩО
МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄ
ПРОТЯГОМ ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИДБАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПЕРШИМ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО Протягом цього року ВИ ОТРИМУЄТЕ ДОПОВНЕННЯ,
ОНОВЛЕННЯ АБО ЗАМІНИ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ГАРАНТІЯ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ І НА НИХ Протягом БІЛЬШОГО З НАСТУПНИХ ТЕРМІНІВ:
ТЕРМІНУ ДІЇ ГАРАНТІЇ, що ЗАЛИШИВСЯ, АБО 30 ДНІВ. Якщо перший користувач
програмного забезпечення передає його іншому користувачеві, гарантія розповсюджується на
цього іншого користувача. При цьому перший користувач втрачає права на використання ПЗ.
В.
ВИКЛЮЧЕННЯ З ГАРАНТІЇ. Ця гарантія не розповсюджується на проблеми,
викликані вашими діями (або бездіяльністю), діями інших осіб або подіями, які справедливо
вважаються за незалежні від волі Власника.
Г.
СУТЬ ГАРАНТІЇ. Власник безкоштовно усуне помилки ліцензійованого ПЗ, якщо
такі виникнуть в процесі роботи ПЗ і будуть викликані об'єктивними чинниками самого ПЗ, а не
помилками в його використанні або іншими причинами, що не відносяться до ліцензійованого ПЗ.
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