ANGAJAMENT DE LICENŢIERE
PRODUS SOFTWARE: expressoft
Copyright © Expressoft Technology SRL - Toate drepturile rezervate
IMPORTANT CITIȚI CU ATENȚIE :
Prezentul Angajament de Licenţiere este o înţelegere legală între Dvs. ca utilizator (persoană fizică sau juridică) şi Expressoft Technology SRL (numită în continuare
Expressoft) privind serviciile aferente produsului software identificat mai sus, care includ: programele propriu zise, baza de date, şi documentaţia tiparită aferentă (dacă
este cazul) sau documentaţia electronică şi on-line, denumit în continuare PRODUSUL SOFTWARE. Prin instalarea, copierea, utilizarea, transferul sau orice altă acţiune
asimilată cu utilizarea PRODUSULUI SOFTWARE, sunteţi de acord cu condiţiile prezentului Angajament de Licenţiere. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prezentului
Angajament de Licenţiere, nu aveţi dreptul de instalare, copiere, transfer sau întreprinderea oricărei alte acţiuni care poate fi privită ca utilizare a PRODUSULUI
SOFTWARE.
1. DREPTURI ACORDATE DE LICENŢĂ
INSTALARE ŞI UTILIZARE
Pentru PRODUSUL SOFTWARE achiziționat pe bază de abonament, veți beneficia de licență pentru PRODUSUL SOFTWARE pentru întreaga durată pentru care a fost
achiziţionat abonamentul.
După incetarea abonamentului achiziţionat este obligatorie , dezinstalarea sa. Prin dezinstalare se înţelege, distrugerea totală a programelor, a bazelor de date aferente,
precum şi a documentaţiilor aferente de pe terminalul pe care a fost instalat.
ACTIVARE / MODALITĂŢI DE ACTIVARE
Pentru utilizarea PRODUSULUI SOFTWARE, trebuie să parcurgeţi etapa de activare a PRODUSULUI SOFTWARE. Activarea se realizează numai pentru terminalul pe care
aţi instalat PRODUSUL SOFTWARE.
Activarea PRODUSULUI SOFTWARE se realizează doar de către reprezentanții Expressoft, după transmiterea/ comunicarea de către dumneavoastră a datelor privind
setarea/ configurarea / instalarea soluției. Nicio licență nu vă fi activată dacă nu există un contract semnat de către Părți, dacă nu există dovada achiziționării legale a
abonamentului pentru PRODUSUL SOFTWARE și dacă nu este achitat la zi.
Activarea PRODUSULUI SOFTWARE poate fi făcută:
a. la sediul Expressoft odată cu configurarea echipamentelor;
b. remote, în cazul intervenţiilor de configurare a echipamentelor remote; sau
c. în locaţia dumneavoastră.
DOVADA DE ACHIZIŢIONARE LEGALĂ
Dovada de achiziţionare legală a produsului software este Factura Fiscală emisă de Expressoft sau de unul dintre Distribuitorii acesteia.
MUTAREA DE PE UN TERMINAL PE ALTUL.
Expressoft recunoaşte dreptul utilizatorului de a muta PRODUSUL SOFTWARE activat, de pe un terminal pe altul, aflat tot în proprietatea sa. De asemenea, este permisă
actualizarea (upgrade-ul) componentelor fizice din interiorul terminalul pe care a fost instalat PRODUSUL SOFTWARE. Pentru realizarea acestei operaţii, trebuie parcurşi
paşii de dezactivare a licenţei din modulul Licenţiere şi reactivată licenţa pe noul terminal pe care se doreşte instalarea PRODUSULUI SOFTWARE.
Mutarea PRODUSULUI SOFTWARE de pe un terminal pe altul, presupune şi reinstalarea sa pe terminalul nou, în paralel cu ştergerea completă a PRODUSULUI SOFTWARE
(inclusiv bazele de date), de pe terminalul vechi.
ACTUALIZĂRI DE PRODUS SOFTWARE (UPGRADE-URI/ UPDATE-URI).
Dacă PRODUSUL SOFTWARE este etichetat ca upgrade/ update, pentru a putea utiliza PRODUSUL SOFTWARE va trebui să deţineţi licenţa de utilizare a unui produs
identificat de Expressoft ca fiind eligibil pentru un upgrade/ update. Un PRODUS SOFTWARE etichetat ca fiind upgrade/ update, înlocuieşte sau completează produsul
care reprezintă baza pentru eligibilitatea efectuării de upgrade/ update. Puteţi utiliza produsul software rezultat în urma upgrade-ului numai în concordanţă cu termenii
specificaţi în Angajamentul de Licenţiere al noii versiuni.
2. DESCRIEREA ALTOR DREPTURI ŞI LIMITĂRI
DECOMPILAREA -Nu aveţi dreptul de a modifica, traduce, decompila, dezasambla sau crea opere derivate din PRODUSUL SOFTWARE sau din părţi ale acestuia.
COPIEREA -Nu aveţi dreptul de a copia sau multiplica PRODUSUL SOFTWARE sau Documentaţia aferentă, cu excepţiile arătate mai sus.
ÎNCHIRIEREA -Nu aveţi drept de închiriere a PRODUSULUI SOFTWARE sau a Documentaţiei aferente.
NOTIFICĂRI ASUPRA PROPRIETĂŢII -Nu aveţi dreptul de a îndepărta nici o notificare asupra proprietăţii PRODUSULUI SOFTWARE, etichete sau marcaje din PRODUSUL
SOFTWARE şi Documentaţia aferentă.
FOLOSIREA NUMELUI Expressoft
Nu aveţi dreptul de a folosi numele Expressoft, logo-urile sau mărcile comerciale sub nici o formă incluzând, dar nelimitându-se la, reclama şi materialele de marketing
şi publicitare ale Utilizatorului, excepţie făcând cazul notificărilor asupra dreptului de proprietate, după cum se specifică mai sus. Numele Espressoft, logo-urile şi mărcile
comerciale se pot utiliza doar cu acordul scris al proprietarului mărcii.
LICENŢIEREA SERVERULUI SQL INCLUS
Prezentul Angajament de Licenţiere nu se extinde asupra Server-ului SQL inclus în pachetul de distribuţie. Acesta, este supus unui Angajament de Licenţiere separat, cu
care trebuie să fiţi de acord în vederea utilizării PRODUSULUI SOFTWARE. Acest Angajament de Licenţiere vă este de asemenea prezentat în cursul procesului de
instalare al PRODUSULUI SOFTWARE. Prin finalizarea instalării PRODUSULUI SOFTWARE, se presupune că sunteţi de acord şi cu Angajamentul de Licenţiere pentru
Serverul SQL.
3. TITLUL
Titlul, drepturile de autor, şi drepturile de proprietate intelectuală asupra PRODUSULUI SOFTWARE şi Documentaţiei aferente, aparţin Expressoft. PRODUSUL
SOFTWARE şi Documentaţia aferentă, sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România şi de tratatele internaţionale privind drepturile de autor.
4. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI DE LICENŢIERE
Drepturile de Licenţă sunt in vigoare până la încetarea Angajamentului de Licenţiere. Angajamentul de Licenţiere încetează automat în momentul încălcării unuia din
termenii descrişi în prezentul Angajament de Licenţiere. În momentul încetării, aveţi obligaţia să distrugeţi toate copiile PRODUSULUI SOFTWARE şi Documentaţiei
aferente.

5. DIVERSE
Prezentul Angajament de Licenţiere este angajamentul complet care este încheiat între părţi şi va avea drept de întâietate asupra oricăror angajamente anterioare
intervenite între părţi, cu privire la termenii si conditiile de acordare a licentei pentru PRODUSUL SOFTWARE, astfel cum este definit în prezentul Angajament de
Licenţiere. Prezentul Angajament de Licenţiere poate fi amendat doar în scris, de către ambele părţi. Prezentul Angajament de Licenţiere se completează în mod
corespunzător cu Contractul de licenţă,echipamente şi bunuri şi documentele de comandă încheiate de părţi, după caz.
ACCEPTAREA ORICĂREI COMENZI DE CUMPĂRARE DIN PARTEA UTILIZATORULUI ESTE CONDIŢIONATĂ ÎN MOD EXPRES DE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DIN PREZENTUL
ANGAJAMENT DE LICENŢIERE ŞI NU DE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DIN COMANDA DE CUMPĂRARE. Dacă orice clauză din prezentul Angajament de Licenţiere nu poate fi
pusă în aplicare dintr-un anumit motiv, acea clauză va fi reformulată în aşa fel încât să poată fi aplicată. Restul clauzelor din Angajamentul de Licenţiere vor rămâne în
vigoare.
6. GARANŢII
GARANTII ALE SERVICIILOR SAAS PRIVIND PRODUSUL SOFTWARE
Expressoft garanteazăcă serviciile privind software-ul/Bazele de date vor funcţiona în concordanţă cu specificaţiile înscrise în Documentaţia aferentă, respectiv condiţiile
contractuale/ pachetul de servicii/ specificaţiile funcţionale de servicii. Singurul remediu pentru orice incident care face obiectul acestor garanţii este de a remedia
funcţionalităţile serviciilor în cauză, conform condiţiilor contractuale/ pachetului de servicii/ specificaţiilor funcţionale de servicii.
ACEASTA ESTE O GARANŢIE LIMITATĂ ŞI ESTE SINGURA GARANŢIE ACORDATĂ DE Expressoft.
Expressoft NU ACORDĂ NICI O ALTĂ GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ ŞI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢIE PRIVIND VANDABILITATEA, COMPATIBILITATEA
PENTRU ORICE SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNEI TERŢE PĂRŢI. DURATA DE GARANŢIE ACORDATĂ, INCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA VANDABILITATE,
COMPATIBILITATE SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNEI TERŢE PĂRŢI ESTE LIMITATĂ LA PERIOADA SPECIFICATĂ ANTERIOR; ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT
LIMITĂRI ALE PERIOADEI DE GARANŢIE ASTFEL ÎNCÂT LIMITĂRILE NU SE VOR PUTEA APLICA. NICI UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL Expressoft NU VA AVEA DREPTUL DE
A ADUCE EXTINDERI SAU ADĂUGIRI GARANŢIILOR.
Expressoft nu garantează că:
(a) serviciile vor fi furnizate fară erori sau neîntrerupt, sau că Expressoft va corecta toate erorile serviciilor,
(b) serviciile vor funcționa împreuna cu conținutul dumneavoastră sau aplicațiile dumneavoastră, sau cu oricare alt hardware, software, sistem, servicii sau date
nefurnizate de Expressoft
(c) serviciile vor îndeplini cerințele, specificațiile sau așteptările dumneavoastră. Clientul înțelege că Expressoft nu controlează transferul de date prin intermediul unor
platforme de comunicare, precum, dar fară a se limita la internet și care pot fi subiect al limitărilor, întârzierilor și altor probleme inerente în utilizare, asupra facilitații
de comunicare.
Expressoft nu este responsabil pentru orice probleme legate de performanța, funcționarea sau securitatea serviciilor care rezultă din conținutul dumneavoastră, din
cererile dumneavoastră și din conținutul terților. Expressoft nu va realiza nicio reprezentare sau garanție privind fiabilitatea, exactitatea, corectitudinea sau utilitatea
conținutului sau a serviciilor terților și întreaga responsabilitate în legătură cu conținutul sau serviciile terțelor părți, le revine acestora.
Dacă se aduce vreo modificare PRODUSULUI SOFTWARE de către Utilizator în timpul perioadei de garanţie sau dacă Utilizatorul nu va respecta unul din termenii
prezentului Angajament de Licenţiere, garanţia va înceta imediat. Nu se va acorda nici o garanţie dacă PRODUSUL SOFTWARE va fi folosit împreună cu echipamente
hardware sau cu programe software, altele decât cele specificate în Documentaţia aferentă.
Garanţia din prezentul angajament nu acoperă problemele cauzate de accidente, abuzuri sau utilizarea inconsecventă cu prevederile prezentului angajament, inclusiv
de nerespectare a cerinţelor minime de sistem.
7. LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII
ÎN NICI O ÎMPREJURARE SAU DATORITĂ VREUNEI PRACTICI JUDICIARE ORI CONTRACT, SAU ÎN ORICE ALT MOD, Expressoft, FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII SĂI NU VOR
FI RĂSPUNZĂTORI ÎN FAŢA UTILIZATORULUI SAU ÎN FAŢA ALTEI PERSOANE PENTRU ORICE DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU IMPORTANTĂ, DE
ORICE NATURĂ, INCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA ERORI SAU DISFUNCŢIONALITĂŢI ALE CALCULATORULUI, OPRIREA LUCRULUI, SAU ORICE ALTE DAUNE ŞI PIERDERI
COMERCIALE, SAU PENTRU ORICE DAUNE CARE DEPĂŞESC CA VALOARE PREŢUL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI SOFTWARE ŞI DOCUMENTAŢIEI AFERENTE, CHIAR DACĂ
Expressoft A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE PAGUBE, SAU PENTRU ORICE RECLAMAŢIE A ORICĂREI ALTE TERŢE PERSOANE.

