LICENČNÍ PODMÍNKY
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
TS-DATAPOINT
Platné od 1.1.2016

TS-DATAPOINT____

LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

OBSAH
1

OBSAH ...................................................................................................................... 2

2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ............................................................................................... 3

3

LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU TS-DATAPOINT ......................................... 4

4

OCHRANNÉ ZNÁMKY TS-DATAPOINT ........................................................................ 6

5

UKONČENÍ LICENCE A PRÁVA K UŽITÍ TS-DATAPOINT................................................ 6

6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ......................................................................................... 6

TS-DATAPOINT – ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ

1

eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE

TS-DATAPOINT____
str. 2/6

LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

2
2.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto LICENČNÍ PODMÍNKY jsou závazné pokyny pro Nabyvatele práv užití softwarového
produktu o způsobu, možnostech a právech užití softwarového produktu (dále jen
LICENČNÍ PODMÍNKY) – softwarového produktu – pro práci s elektronickými dokumenty.

TS-DATAPOINT
2.2

SOFTWAROVÝ PRODUKT TS-DATAPOINT, je řešení určené pro správu a oběh (workflow)

dokumentů v rámci organizace. TS-DATAPOINT obsahuje celý soubor vzájemně propojených
agend pokrývající všechny standardní procesy organizace. Agendy TS-DATAPOINT pokrývají
klíčové procesy společnosti, a jsou určeny pro implementaci do prostředí technologie MS
SharePoint různých verzí. Nabytí licence TS-DATAPOINT je samostatný právní akt a jakkoliv
neovlivňuje nebo nepodmiňuje způsob licencování prostředí MS-SharePoint Nabyvatelem

2.3

TS-DATAPOINT je složen agend, obsahuje uživatelskou dokumentaci v elektronické

formě, a může obsahovat další materiály v tištěné či elektronické podobě. Pro účely těchto
LICENČNÍCH PODMÍNEK se pro soubor těchto položek a materiálů zahrnutých v softwarovém
produktu používá jednotné označení TS-DATAPOINT.
2.4

Nabyvatel je oprávněn k užívání TS-DATAPOINT v rozsahu stanoveném těmito

Licenčními Podmínkami. Licence podle těchto PODMÍNEK neopravňuje Nabyvatele k
jakémukoli jinému nakládání s TS-datapoint, než je upraveno těmito LICENČNÍMI PODMÍNKAMI
nebo než vyplývá z platných právních předpisů.
2.5

Okamžikem nabytí se pro účely použití Licence produktu TS-DATAPOINT rozumí datum

zdanitelného plnění uvedené na daňovém dokladu vystaveného dodavatelským subjektem.
V případě neexistence takového dokladu, může tento dokument nahradit jiný doklad,
jednoznačně určující datum předání/převzetí Licence TS-DATAPOINT Nabyvatelem.
2.6
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licence.

Majitelem všech autorských práv k produktu TS-DATAPOINT je společnost TECHNISERV

IT, spol. s r.o., Traťová 1, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ 26298953, spisová značka: C 42557
vedená u Krajského soudu v Brně.
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3.1

LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU TS-DATAPOINT
Licence TS-DATAPOINT obsahuje tato práva užití

3.1.1 Přístup z klientských zařízení: TS-DATAPOINT může být na zařízení prostřednictvím
klientské aplikace používán k běžnému užití – tj. může být spouštěn, prohlížena, vkládána nebo
měněna v něm pomocí klientské aplikace data či je možné data jiným způsobem užívat na
neomezeném počtu zařízení používaných zaměstnanci Nabyvatele. Toto ustanovení se vztahuje
na všechna Zařízení, která technologicky umožňují instalaci klientské aplikace. Zařízením se
rozumí server, počítač, pracovní stanice, terminál, PDA, zařízení typu „inteligentní telefon“
nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné pomocí klienta přistupovat k TSDATAPOINT. Zařízení jako takové nemusí být ve vlastnictví Nabyvatele, ale osoba Používající
toto zařízení musí být zaměstnancem Nabyvatele, pokud nesplňuje některou z podmínek níže.
3.1.2 PRODUKČNÍ SERVEROVÁ LICENCE (PROSERVER): Licence opravňuje instalovat a používat
TS-DATAPOINT současně na více Zařízeních.
3.1.3 TESTOVACÍ SERVEROVÁ LICENCE (TESTSERVER): Licence opravňuje instalovat jednu kopii
TS-DATAPOINT do testovacího prostředí Nabyvatele a může být použita výhradně pro
"Testovací Provoz". "Testovací provoz" je realizován nad testovacími daty, tedy neúplnými daty
z pohledu komplexity a určenými zejména k realizaci testovacích scénářů a má za cíl prověřit
funkcionality TS-DATAPOINT. V rámci " Testovacího provozu" může Nabyvatel prověřovat
zejména soulad uživatelských vlastností TS-DATAPOINT nebo integrovaných systémů - aplikací.
Výstupy jakýchkoliv testovacích činností nesmějí být použity pro jiné účely, než optimalizace
nastavení TS-DATAPOINT nebo integrovaných aplikací s TS-DATAPOINT.
3.1.4 ŠKOLÍCÍ SERVEROVÁ LICENCE (EDUSERVER): Licence opravňuje instalovat jednu kopii TSDATAPOINT do školícího prostředí Nabyvatele. Nabyvatel ve školícím prostředí zvyšuje úroveň
ovládání a poznání TS-DATAPOINT pro uživatele nebo administrátory. Výstupy jakýchkoliv
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jednu kopii TS-DATAPOINT pro produkční provoz Nabyvatele. Licence neopravňuje k instalaci

školících činností a instalace EDUSERVER nesmějí být použity pro jiné účely, než zvyšování
znalosti uživatelů nebo administrátorů TS-DATAPOINT.
3.1.5 AGENDY SERVEROVÉ LICENCE PROSERVER, TESTSERVER, EDUSERVER: Licence TSDATAPOINT je složena z Agend Agendami TS-DATAPOINT se rozumí samostatné části produktu
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TS-DATAPOINT pokrývající konkrétní proces. Tyto se pořizují volitelně společně se základní
licencí produktu TS-DATAPOINT obsahující průřezové funkcionality napříč Agendami. Pořízené
Agendy mohou být používány pouze současně s PRODUKČNÍ, TESTOVACÍ nebo ŠKOLÍCÍ
SERVEROVOU LICENCÍ. Seznam řádně pořízených Agend musí být součástí nabývacího
dokumentu. Seznam Agend je dostupný na webu společnosti TECHNISERV IT v sekci TSDATAPOINT.
3.1.6 AFILACE LICENCE: Opravňuje k užití TS-DATAPOINT zaměstnanci jedné jiné fyzické či
právnické osoby, která je ve vztahu afilace k vlastníkovi licence. AFILAČNÍ LICENCE neopravňuje
k instalaci další instance TS-DATAPOINT. Afilací ve smyslu těchto LICENČNÍCH PODMÍNEK se
rozumí vztah mezi oprávněným z licence a kteroukoliv právnickou osobou, kterou vlastní, která
vlastní jeho nebo je s ním společně vlastněna. Vlastnictví pro účely této definice znamená větší
než 50% přímý nebo přepočtený majetkový podíl na právnické osobě.
Žádná licence TS-DATAPOINT, není určena k:

3.2.1 pronájmu,
3.2.2 sdílení,
3.2.3 poskytování sublicencí jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě),
3.2.4 k využití třetími osobami, s výjimkou případů, kdy třetí osoba zajišťuje provozní potřeby
Nabyvatele nebo splňuje podmínky afilace a její přístup je pokryt udělenou AFILAČNÍ LICENCÍ.
3.3

PŘEVOD LICENCE: Veškerá práva a povinnosti vyplývající z těchto LICENČNÍCH

PODMÍNEK může Nabyvatel postoupit na nový subjekt pouze po předchozím písemném
souhlasu společnosti TECHNISERV IT. V případě udělení souhlasu pro převod licence musí
Nabyvatel převést na nový subjekt licence veškeré části TS-DATAPOINT (včetně všech
rozšiřujících licencí, médií, tištěného materiálu a aktuální verze Smlouvy na základě které byla
licence pořízena) a ze svých Zařízení zcela odstranit všechny instance TS-DATAPOINT nebo jeho
Agend. Předpokladem možnosti převodu je i písemný souhlas nového subjektu s realizací
převodu a s těmito LICENČNÍMI PODMÍNKAMI.
3.4
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3.2

Reverzní inženýrství za cílem analýzy TS-DATAPOINT nebo jeho Agend: Nabyvatel nesmí

jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na
nichž je TS-DATAPOINT založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití TSDATAPOINT, vyjma jejich nezbytného užití k dosažení vzájemného funkčního propojení TS-
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DATAPOINT s jinými počítačovými programy pomocí Standardního Integračního Rozhraní TSDATAPOINT. Ale ani tyto znalosti nesmí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu
využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu
autorské právo k TS-DATAPOINT. O znalostech získaných při integračních činnostech je
Nabyvatel povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám.
3.5
4
4.1

Licence TS-DATAPOINT a Agend se uděluje výhradně na produkt v kompilovaném tvaru.
OCHRANNÉ ZNÁMKY TS-DATAPOINT
Tyto LICENČNÍ PODMÍNKY neudělují Nabyvateli žádná práva ve spojení s ochrannými
známkami TS-DATAPOINT.

5
5.1

UKONČENÍ LICENCE A PRÁVA K UŽITÍ TS-DATAPOINT
V případě porušení těchto LICENČNÍCH PODMÍNEK Nabyvatelem licence zaniká právo
vlastníkovi autorských práv k TS-DATAPOINT za neoprávněné užití licence a zároveň
nezaniká náhrada na úhradu vzniklé škody.

5.2

V případě ukončení práva užití TS-DATAPOINT na základě těchto LICENČNÍCH PODMÍNEK
končí veškerá práva užití TS-DATAPOINT vč. jeho Agend poskytnutá Nabyvateli.
V takovém případě musí Nabyvatel nejpozději v den ukončení práva užití TS-DATAPOINT
ze všech svých počítačů zcela odstranit všechny instalace TS-DATAPOINT a jeho Agend a.

6
6.1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto LICENČNÍ PODMÍNKY jsou platné od 1.1.2016 a nahrazují předchozí „LICENČNÍ
PODMÍNY SOFTWAROVÉHO ŘEŠENÍ TS-DATAPOINT“.

6.2

Pokud soud rozhodne, že některé z ustanovení těchto LICENČNÍCH PODMÍNEK jsou
neplatné, zůstávají zbývající ustanovení platná a účinná.
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Nabyvateli na užívání licence. Tímto ustanovením nezaniká povinnost Nabyvatele uhradit

Ing. Luděk TELECKÝ Jednatel TECHNISERV IT
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