Reguli de licenţiere (drepturi de utilizare) a produselor HAMOR Soft
HAMOR Soft înseamnă Societatea de Producţie şi Servicii HAMOR Soft SRL, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J14/361/1991, cod de înregistrare fiscală RO547548, cu sediul în Sfântu Gheorghe, cod poştal
520089, str. Nicolae Iorga nr.18, bl.11, scara D, ap.1, jud. Covasna, România.
PRODUS - în cadrul prezentulelor reguli, cuvântul produs înseamnă sistem software elaborat de HAMOR
Soft, care include programe pentru calculator, conţinutul şi structura fişierelor; eventualele imagini sau alte elemente
multimedia conţinute de acestea; documentaţii - în format electronic sau listată, orice alt suport electronic pe care
sunt distribuite elementele software.
PROGRAM - prin program se înţeleg elementele software din produs, adică elementele care se pot instala pe
calculator sau alte dispozitive.
DISTRIBUITOR - distribuitorul este o persoană juridică care primeşte o autorizaţie de la HAMOR Soft, care
certifică dreptul său de distribuţie pentru produse şi este valabil pentru peroada înscrisă pe autorizaţie. Dreptul de
distribuţie se poate prelungi numai cu acordul scris al HAMOR Soft. Lista distribuitorilor autorizaţi se găseşte pe siteul oficial HAMOR Soft.
UTILIZATOR - înseamnă orice persoană juridică sau fizică care utilizează legal produsele, în conformitate cu
prezentele reguli. Utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programelor. Dreptul de utilizare a
produselor (şi a componentelor/opţiunilor suplimentare) se certifică cu factura de la HAMOR Soft sau de la un
distribuitor autorizat.
COPYRIGHT - toate drepturile, titlurile produselor, cât şi drepturile de copiere ale acestora, toate materialele
în format electronic sau listate ce însoţesc produsele, precum şi orice copie a produselor sunt proprietatea HAMOR
Soft. Produsele sunt protejate de legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor şi proprietatea
intelectuală precum şi de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor, cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt interzise:
•
•
•

piratarea, recompilarea, dezasamblarea, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi
codul sursă al produselor HAMOR Soft;
sublicenţierea, închirierea, vânzarea sau împrumutul, exportul, traducerea, leasingul produselor, fără acordul
HAMOR Soft;
copierea documentaţiilor tipărite care însoţesc produsele. Documentaţiile în format electronic pot fi tipărite
numai pentru uzul intern al utilizatorului.

Denumirea HAMOR Soft, logo-ul HAMOR Soft, precum şi produsele: hMARFA, hCONT, hMISS, hSALAR, hIMOB,
hPROD şi hSTOC sunt mărci înregistrate ale HAMOR Soft la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Achiziţionarea
dreptului de utilizare a produselor nu dă niciun drept de utilizare a mărcii comerciale de către utilizator.
Pachetul de BAZĂ al produselor
•

•
•

conţine:
o kitul de instalare în format electronic, opţional şi pe CD;
o coduri de utilizare a programelor personalizate pe numele utilizatorului şi versiunea programului;
o documentaţii în format electronic, opţional şi sub formă listată.
acordă dreptul de utilizare a programului pentru un singur utilizator, pentru o singură bază de date. Pe liste,
în antet, apare numele utilizatorului (proprietarului dreptului de utilizare).
pachetul de bază este monopost, adică programul se poate instala pe un singur calculator. Se pot face copii
ale acestuia doar în scop de siguranţă , de arhivare sau de testare a acestuia. Utilizatorul poate să arhiveze
bazele de date ale produsului respectiv şi să le utilizeze în regim de consultare.

Upgrade-ul produselor
Upgrade-ul este un pachet în format electronic, care aduce un produs în utilizare la o versiune nouă, îmbunătăţită,
cu funcţiuni noi şi/sau adaptează un produs în utilizare la modificările legislative.
•
•
•
•
•
•
•

conţine şi documentaţie în format electronic.
acordă dreptul de folosire a versiunii noi, adaptate a produsului în aceleaşi condiţii ca cele înainte de upgrade,
se poate folosi şi versiunea anterioară, dar numai pe acelaşi calculator/reţea,
upgrade-ul poate fi achiziţionat numai dacă beneficiarul a fost utilizatorul legal al versiunii anterioare,
în unele situaţii, utilizatorul trebuie să achiziţioneze şi upgrade-uri intermediare, pe care nu le-a achiziţionat
la momentul potrivit, dar care sunt necesare pentru o funcţionare adecvată a produsului respectiv,
upgradeul se acordă pe baza unui tarif de licenţiere timp de 1 an de la achiziţia produsului de bază,
utilizatorul nu are dreptul de a înstrăina versiunile anterioare ale produsului.

Update-ul produselor
Update-ul este un pachet în format electronic gratuit, care aduce îmbunătăţiri/corecţii la un produs în utilizare.
Opţiunea REŢEA (R)
Extinde dreptul de utilizare al unui produs în regim de reţea pentru cel mult 5 calculatoare.
•
•

conţine cod nou pentru opţiunea suplimentară R în funcţie şi de opţiunile precedente;
acordă dreptul pentru instalarea produsului pe un calculator server şi pentru folosirea bazelor de date de pe
server pe maximum 5 staţii de lucru. Staţiile pot să fie legate la server prin **reţea locală** sau de la distanţă,
prin **Remote Desktop** sau în mod terminal.

Pentru mai mult de 5 staţii de lucru, utilizatorul trebuie să achiziţioneze mai multe opţiuni de reţea, în funcţie de
numărul staţiilor de lucru. Nu contează câte lucrează simultan cu aceeaşi bază de date, sau dacă unele se folosesc
doar pentru consultarea arhivelor. Contează numărul staţiilor care folosesc produsul.
De exemplu:

1 staţie

=> 1 pachet de bază (monopost)

2- 5 staţii

=> 1 pachet de bază + 1 opţiune reţea opţiunea R

6-10 staţii => 1 pachet de bază + 2 opţiuni reţea opţiunea RR
11-15 staţii => 1 pachet de bază + 3 opţiuni reţea opţiunea RRR

Opţiunea MULTISOCIETATE / MULTIBAZĂ (M)
Extinde dreptul de utilizare a unui produs pentru mai multe baze de date pe acelaşi calculator/reţea.
•

•

•

conţine:
o cod nou pentru opţiunea suplimentară M în funcţie şi de opţiunile precedente. La unele produse,
opţiunea M este valabilă numai până la 10 baze de date, peste 10 baze de date se va achiziţiona o
opţiune suplimentară, conform listei de preţuri.
acordă dreptul de utilizare a programului pe acelaşi calculator sau în aceeaşi reţea, pentru mai multe
subunităţi ale utilizatorului (magazine, depozite). Se poate folosi şi pentru evidenţa altor firme, pe acelaşi
calculator/reţea, dacă între utilizator şi celelalte firme există o relaţie de prestare.
dreptul de utilizare a opţiunii este valabil numai pe acelaşi calculator/reţea pe care este valabilă utilizarea
produsului la care a fost adaugată.

Componentă suplimentară
Adaugă componentă sau funcţiune nouă la un produs.
•

•

conţine:
o pachetul de instalare cu numele utilizatorului şi codurile de utilizare a programelor;
o documentaţie de utilizare în format electronic cu descrierea funcţiei noi.
acordă dreptul de utilizare a componentei numai pe acelaşi calculator/reţea pe care este valabilă utilizarea
produsului la care a fost adaugată.

Opţiune suplimentară
Activează o funcţiune deja existentă în produs.
•

•

conţine:
o codul de acces al opţiunii;
o de regulă, documentaţie de utilizare în format electronic.
acordă dreptul de utilizare a opţiunii adăugate numai pe acelaşi calculator/reţea pe care este valabilă
utilizarea produsului la care a fost adaugată.

Drept de utilizare (licenţă) cu reducere de preţ
•
•

conţine coduri de activare cu numele utilizatorului şi numele punctului de lucru;
acordă dreptul de utilizare a aceluiaşi produs de bază sau a aceleiaşi componente/opţiuni pe un alt calculator
independent la sediul utilizatorului sau la un punct de lucru al aceluiaşi utilizator, dacă sunt deservite de
acelaşi distribuitor.

Reducerea de preţ este de 50% din pretul integral al pachetului de bază şi al componentelor/ opţiunilor şi upgradeurilor care urmează să fie utilizate.
Pachet în scop DIDACTIC
•

•
•

conţine:
o kitul de instalare în format electronic;
o coduri de utilizare a programelor personalizate pe numele utilizatorului cu menţiunea “versiune
didactică” şi versiunea programului;
o documentaţii în format electronic, opţional şi sub formă listată.
acordă dreptul de instalare a programelor pe un server şi/sau pe mai multe calculatoare (staţii) în cadrul
centrului de pregătire,
dreptul de folosire a produselor este acordat numai în scop didactic. Unele funcţionalităţi sunt limitate.

Schimbare cod (nume utilizator)
•
•

în cazul modificării numelui utilizatorului (pe baza copiei actului adiţional la Statutul societăţii);
în cazul vânzării dreptului de utilizare a produsului de către vechiul utilizator (pe baza copiei facturii de
vânzare şi a declaraţiei vechiului utilizator că a şters programele şi bazele de date de pe
calculator/calculatoare, deci nu va mai folosi nici bazele de date arhivate).

Observaţii generale
•

•
•
•

utilizatorii pot afla informaţii despre versiunile programelor şi componentele/opţiunile instalate, lansând
programele, în primul rând al ecranului de program apar denumirea şi versiunea programului, iar cu ajutorul
tastei F7 apar informaţiile despre componentele/opţiunile instalate (PageDown);
programele se pot reinstala în aceleaşi condiţii şi drepturi în care au fost instalate;
utilizatorii produselor vor permite HAMOR Soft sau distribuitorului, controlul respectării prezentelor reguli;
pentru alte informaţii pe puteţi contacta la hamor@hamorsoft.ro sau la tel. 0267-312139, 0267-326301.
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