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PREAMBULA
Pogoji, dolo eni v tem dokumentu o pravicah uporabe SAP-jeve programske opreme (“Pogoji uporabe”), veljajo za vse
uporabnike tipa Named User in Pakete (kot so definirani v Poglavju 1.1.1 tega dokumenta), licencirane v skladu s Pogodbo
(vklju no z naro ili neposredno prek SAP-ja ali prek pooblaš enega posrednika, distributerja, proizvajalca originalne opreme
(original equipment manufacturer – "OEM") ali drugega pooblaš enega SAP-jevega partnerja), ki se sklicuje na te Pogoje
uporabe (vklju no s sklici na “Pravice uporabe produktov” ali podobna pravila o poimenovanju). Vsak izraz, pisan z veliko
za etnico, ki je naveden v teh Pogojih uporabe, ima pomen, ki mu je dodeljen v Splošnih pogojih, razen e tu ni dolo eno
druga e.
1.

NA ELA LICENCIRANJA/PRAVILA UPORABE

1.1

Definicije

1.1.1

Vsaka Programska oprema in/ali programska oprema tretje osebe (kot je definirano v Splošnih pogojih), licencirana v skladu s
Pogodbo, ki se nanaša na te Pogoje uporabe, se lahko imenuje “Paket programske opreme” ( e se nanaša samo na
Programsko opremo) ali “Paket programske opreme tretje osebe” ( e se nanaša tako na Programsko opremo kot tudi na
Programsko opremo tretje osebe); 2) “Uporabnik tipa Named User” pomeni vsakega posameznika, ki mu Lastnik licence
dodeli pravice za Uporabo (v skladu s pogoji Pogodbe) Paketa, vklju no, in brez omejitev, z zaposlenimi v njegovih izpostavah
ali njegovimi poslovnimi partnerji; 3) “Licenca za uporabnike tipa Named User” pomeni Metriko in Licencirano stopnjo, ki
veljata za vsakega uporabnika tipa Named User; 4) “Licenca za pakete” pomeni Metriko in Licencirano stopnjo, ki veljata za
vsak Paket; 5) “Metrika” pomeni, a) kadar se nanjo sklicuje v zvezi z uporabnikom tipa Named User, posamezno kategorijo in
tip Named User (ter ustrezno nastavitev definicije za takšne pravice Uporabe za uporabnika tipa Named User), kot je
podrobneje opisano v Poglavju 2.2 tega dokumenta; 6) “Licencirana stopnja” pomeni, a) kadar se nanjo sklicuje z zvezi z
uporabnikom tipa Named User, koli ino Metrike, za katero je licenciran vsak posamezen Paket; in 7) “Naro ilnica” pomeni
nalog za uporabnike tipa Named User in Pakete, licencirane v skladu s Pogodbo, vklju no z nalogi, ki jih izda neposredno SAP
ali so izdani prek pooblaš enega posrednika, distributerja, OEM ali drugega pooblaš enega SAP-jevega partnerja.

1.2

Standardna licen na na ela/pravila uporabe

1.2.1

Zahtevana Licenca za uporabnike tipa Named User in Licenca za pakete. Razen e ni v Poglavjih 1.3.2 in 3 tega dokumenta
glede uporabnosti Licenc za uporabnike tipa Named User izrecno dolo eno druga e, 1) je za uporabo kateregakoli Paketa
potrebna tako licenca za uporabnike tipa Named User kot tudi Licenca za pakete; 2) mora imeti Lastnik licence Licenco za
uporabnike tipa Named User za vsakega posameznika, ki dostopa do kateregakoli Paketa, in v takšni Licenci za uporabnike
tipa Named User mora biti dolo en obseg, v katerem lahko takšen posameznik uporablja Paket, pri emer je takšna uporaba
Paketa v vseh primerih predmet Licence za pakete in skladna s pogoji Pogodbe.

1.2.2

Dodatna pravila za uporabnike tipa Named User za SBOP in Obstoje o SBOP-programsko opremo, ki ni licencirana za
Samostojno uporabo. "SBOP" in "Obstoje a SBOP" pomeni programsko opremo, dolo eno kot SBOP ali obstoje o SBOPprogramsko opremo v Dodatku 1 teh Pogojev uporabe. e ni v tem dokumentu izrecno dolo eno druga e, za vse reference na
“SBOP” velja, da vsebujejo katerokoli licencirano programsko opremo dolo eno v skladu s katerokoli Naro ilnico kot
“Obstoje a SBOP”; vendar pa reference na “Obstoje o SBOP” pomenijo samo licencirano programsko opremo izrecno
dolo eno kot “Obstoje a SBOP” v Dodatku 1. Katerokoli licencirano programsko opremo SBOP lahko Uporabljajo samo
posamezniki, licencirani kot uporabniki tipa Developer User, Expert User, Business Analytics Professional User ali BI Limited
User, takšna Uporaba pa mora biti v skladu z ustreznim tipom posameznega uporabnika tipa Named User (in je predmet
veljavne Licencirane ravni za takšno Programsko opremo). Katerokoli licencirano programsko opremo Obstoje a SBOP lahko
Uporabljajo samo posamezniki, licencirani kot uporabniki tipa Developer User, Expert User, Business Analytics Professional
User, BI Limited User ali Business Information User, takšna Uporaba pa mora biti v skladu s ustreznim tipom posameznega
uporabnika tipa Named User (in je predmet veljavne Licencirane ravni za takšno Programsko opremo).

1.2.3

Programska oprema za omejeno uporabo. Licencirani paketi lahko uporabljajo omejeno funkcionalnost drugih Paketov, kar
med drugim vklju uje SAP NetWeaver Foundation, za katero Lastnik licence nima licence ("Programska oprema za omejeno
uporabo"). Dokler ni Lastnik licence izrecno licenciral Programske opreme za omejeno uporabo, je njegova uporaba takšne
Programske opreme za omejeno uporabo omejena na dostop z licenciranimi Paketi in preko njih, vse spremembe pa so
dovoljene samo za namen omogo anja delovanja licenciranih Paketov. V primeru, da Lastnik licence uporablja Paket za
kreiranje in/ali delovanje prilagojene aplikacije ali aplikacije tretje osebe, bodo morda potrebne dodatne licence.

1.2.4

Verzije za države/jezike in omejitve razpoložljivosti. Ni veljavnih verzij za države/jezike, ki jih je licenciral Lastnik licence za
SAP, razen e ni na Naro ilnici izrecno navedeno druga e. Za pakete lahko veljajo omejitve razpoložljivosti. Informacije o takih
omejitvah, vklju no z razpoložljivostjo v posameznih državah, podprtih jezikih, podprtih operacijskih sistemih in bazah
podatkov, so na voljo v matriki Product Availability Matrix (PAM), ki je objavljena na www.service.sap.com/pam, ali druga e
vklju ene v Dokumentacijo.

1,3.

Izredna licen na na ela/pravila uporabe za posebne licen ne scenarije
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1.3.1

To Poglavje 1.3 dolo a izredna licen na na ela/pravila Uporabe za naslednje posebne licen ne scenarije (“Posebni licen ni
scenariji”) in e so izredna licen na na ela/pravila Uporabe za katerikoli Posebni licen ni scenarij, opredeljen v Poglavju 1.3
tega dokumenta, v nasprotju s standardnimi licen nimi na eli/pravili Uporabe, dolo enimi v Pogodbi in Poglavju 1.2 tega
dokumenta, pogoji iz Poglavja 1.3 tega dokumenta prevladajo nad nasprotujo imi si pogoji v Poglavju 1.2 tega dokumenta.

1.3.2

Samostojna uporaba. Programska oprema je licencirana izklju no za Samostojno uporabo, e je kot taka opredeljena na
veljavni Naro ilnici. SBOP programska oprema, licencirana pri kateremkoli posredniku, distributerju ali drugi tretji osebi, se
lahko Uporablja izklju no za Samostojno uporabo, razen e ni posebej druga e dogovorjeno s SAP-jem v pisni obliki na
ustrezni Naro ilnici. “Samostojna uporaba” pomeni, da Programske opreme (in katerekoli ustrezne Programske opreme tretje
osebe) ni dovoljeno uporabljati za dostop, neposredno ali posredno in na kakršenkoli na in, do katerekoli druge Programske
opreme in/ali Programske opreme tretje osebe, ki jo je licenciral SAP ali pooblaš en posrednik, distributer, OEM ali drug
pooblaš en SAP-jev partner. Vendar pa se Programska oprema, licencirana za Samostojno uporabo, lahko Uporablja z drugo
Programsko opremo (in katerokoli ustrezno Programsko opremo tretje osebe), ki je licencirana za Samostojno uporabo.
Praviloma za uporabo Programske opreme, licencirane za Samostojno uporabo, poleg Licence za pakete za samo
Programsko opremo ni potrebna Licenca za uporabnike tipa Named User. V pojasnilo: Vsa SBOP in/ali Sybase Programska
oprema, ki jo pravna oseba za Business Objects ali Sybase licencira pred pravno integracijo z naslednjo SAP-jevo entiteto, se
šteje za licencirano samo za Samostojno uporabo.

1.3.2.1

Samostojna uporaba SBOP in Obstoje e SBOP-programske opreme. Za uporabo SBOP in Obstoje e SBOP-programske
opreme, licencirane za Samostojno uporabo, poleg Licence za pakete za aktualno SBOP ali Obstoje o SBOP-programsko
opremo ni potrebna Licenca za uporabnike tipa Named User. Tipi uporabnikov Named Users, ki imajo pravico Uporabljati
SBOP programsko opremo za Samostojno uporabo, so uporabniki tipa Business Analytics Professional User ali BI Business
Analyst Limited User za Samostojno uporabo SAP-jevih aplikacij, takšna Uporaba pa mora biti v skladu z ustreznim tipom
posameznega uporabnika tipa Named User (in je predmet veljavne Licencirane ravni za takšno Programsko opremo). Tipi
uporabnikov Named User, ki imajo pravico Uporabljati Obstoje o SBOP-programsko opremo za Samostojno uporabo, so
uporabniki tipa SAP Application Standalone Business Analytics Professional User, SAP Application Standalone BI Limited
User ali SAP Application Business Information Viewer User, takšna Uporaba pa mora biti v skladu s ustreznim tipom
posameznega uporabnika tipa Named User (in je predmet veljavne Licencirane ravni za takšno Programsko opremo).

1.3.3

Omejena licenca. e je Lastnik licence Programsko opremo pridobil v paketu oziroma priloženo produktu tretje osebe (OEMaplikacija), je Lastnik licence imetnik Omejene licence. Vsako licen no kopijo Programske opreme lahko Lastnik licence
uporablja le v povezavi z OEM-aplikacijo, kateri je bila licen na kopija priložena. Dostopanje do podatkov, ki niso bili posebej
ustvarjeni z OEM-aplikacijo oziroma jih ta ne uporablja, je kršitev te licence. e OEM-aplikacija zahteva uporabo podro nega
podatkovnega skladiš a ali centralnega podatkovnega skladiš a, se Programska oprema lahko uporablja s podro nim
podatkovnim skladiš em le za dostop do podatkov, ki so ustvarjeni z OEM-aplikacijo ali se z njo obdelujejo. Omejenih licenc
ni dovoljeno kombinirati z neomejenimi licencami v isti Postavitvi.
Naro niška licenca. e med pogodbenima strankama ni druga nega pisnega dogovora in kadar je Programska oprema
licencirana na naro niški osnovi, je dodeljena neizklju na in neprenosljiva Licenca za uporabo Programske opreme za
obdobje dvanajstih mesecev, z možnostjo vsakoletnega podaljšanja po takratni ceni Izdajatelja licence ali za takšno
obdobje, kot se pisno dogovorita Pogodbeni stranki.

1.3.4

1.3.5

Razvojna licenca. e med pogodbenima strankama ni druga nega pisnega dogovora in Lastnik licence prejme razvojno
licenco, lahko pridobljeno število in tip licenc uporabljate samo za razvoj ali njegovo testiranje. Razvojne licence ni dovoljeno
uporabljati v produkcijskem okolju ali je prenesti vanj.

1.3.6

Licenca za posodobitev. e med pogodbenima strankama ni druga nega pisnega dogovora in ste prejeli Programsko
opremo kot del posodobitve predhodnega licen nega produkta, je vaša licenca za uporabo Programske opreme omejena na
skupno število licenc, ki ste jih pridobili za prejšnji produkt. e se odlo ite za hkratno uporabo te Programske opreme in
prejšnjega produkta, skupno število licenc, ki se uporabljajo za dostopanje do te Programske opreme in predhodnega
produkta, ne sme prese i skupnega števila licenc, ki ste jih pridobili za prejšnji produkt.

1.3.7

Promocijska licenca. e med pogodbenima strankama ni druga nega pisnega dogovora in ste Programsko opremo prejeli v
okviru posebne ponudbe ali Promocijske licence ("Promocijska licenca"), lahko Promocijske licence uporabljate le v novi
Postavitvi. Promocijskih licenc ni dovoljeno dodajati k obstoje i Postavitvi oziroma projektu, oziroma je uporabljati v
povezavi z njima.

1.3.8

Preskusna licenca/Licenca, ki ni za nadaljnjo prodajo. e med pogodbenima strankama ni druga nega pisnega dogovora se
Preskusna licenca oz. Licenca, ki ni za nadaljnjo prodajo, lahko uporablja le za dolo eno število in tipe licenc za obdobje,
dolo eno na embalaži Programske opreme oziroma v dokumentaciji o naro ilu ali dostavi blaga. Ob izteku omenjenega
preskusnega obdobja Programska oprema, za katero velja preskusna licenca oz. licenca s prepovedano preprodajo, ne bo
delovala, e lastnik licence ni pridobil ustreznega stalnega licen nega klju a. e dokumentacija o naro ilu oziroma dobavi
blaga navaja dolo en projekt, se Programska oprema lahko uporablja le s tem projektom. Preskusna licenca se lahko
uporablja le za namene preskušanja in se ne sme uporabljati za produkcijske namene. Ne glede na druga dolo ila te
Pogodbe se Programska oprema, ki se dobavi pod preskusno licenco oz. licenco s prepovedano preprodajo, zagotavlja v
dejanski obliki, brez kakršnih koli izrecnih ali impliciranih garancij. SAP lahko preskusno licenco oz. licenco s prepovedano
preprodajo kadarkoli prekli e s pisnim obvestilom.
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2.

METRIKA

2.1

Na ela in metrika za uporabnike tipa Named User

2.1.1

Cene za uporabnike tipa Named User Razen e ni v Poglavjih 1.3.2 in 3 tega dokumenta v zvezi z uporabnostjo Licenc za
uporabnike tipa Named User izrecno druga e dolo eno, lahko Paket Uporabljajo samo ustrezno licencirani uporabniki tipa
Named User, takšna Uporaba pa je predmet “Licence za uporabnike tipa Named User” in “Licence za pakete” ter je skladna s
pogoji Pogodbe. Prenos Licence za uporabnike tipa Named User z enega posameznika na drugega se lahko izvede samo, e
je posameznik, kateremu je dodeljena Licenca za uporabnike tipa Named User, (i) na dopustu, (ii) odsoten zaradi bolezni, (iii)
prekinil zaposlitev, (iv) premeš en na novo delovno mesto, ki od njega ne zahteva ve uporabe kateregakoli Paketa, ali (v) pod
pogojem, ki je druga e dogovorjen s SAP-jem.

2.1.2

Metrika za uporabnike tipa Named User - kategorije, tipi in ustrezne definicije.
Metrika za uporabnike tipa Named User, vklju no s kategorijami, tipi in ustreznimi definicijami, je navedena v Dodatku 2, ki je
sestavni del Pogodbe.

2.2

Na ela in metrika za Pakete

2.2.1

Na ela za Pakete. Vsak Paket je licenciran na podlagi zanj veljavne Metrike in Uporaba Paketa v nobenem primeru ne sme
prese i Ravni licence, za katero je Paket licenciran.

2.2.2

Metrika za Pakete – tipi in ustrezne definicije.
Metrika za Pakete, vklju no s tipi in ustreznimi definicijami, je navedena v Dodatku 2, ki je sestavni del Pogodbe.
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3.

POGOJI, SPECIFI NI ZA PAKETE/PRAVILA UPORABE

3.1

Licence za pakete. Licenca za pakete za katerikoli Paket, naveden v Dodatku 3, mora vklju evati, in biti predmet, posebnih
pogojev/pravil Uporabe, ki veljajo za takšen Paket, kot je opisano v Dodatku 3, ki je sestavni del Pogodbe.

3.2

Uporabnost. To poglavje 3.2 velja za katerikoli Paket (kar med drugim vklju uje baze podatkov), licenciran v skladu z
Naro ilnico in opredeljen kot Programska oprema tretje osebe (vklju no z bazami podatkov) na takšni Naro ilnici (v tem
dokumentu "Paket programske opreme tretje osebe"), in prevlada nad kakršnimikoli neskladnimi pogoji, dolo enimi v Pogodbi.
Vsi Paketi programske opreme tretje osebe so omejeni izklju no na Uporabo z dolo enim Paketom, ki ga je SAP namenil za
isto asno uporabo ali s katerim SAP nudi Paket programske opreme tretje osebe, in se ne smejo uporabljati z drugimi Paketi
ali samostojno.
Razen e ni v Poglavju 3 Pogojev uporabe izrecno dolo eno druga e, se vsaka Uporaba Paketov
programske opreme tretje osebe (bodisi produktivna ali neproduktivna) upošteva pri izra unu Licencirane ravni za katerokoli
veljavno Metriko.

3.2.1

Izjeme od Splošnih pogojev za Pakete programske opreme tretjih oseb.

3.2.1.1

Poglavje 6.3 (Sprememba/Dodatek) Splošnih pogojev ne velja za Pakete programske opreme tretjih oseb. Lastnik licence ne
bo izvajal Sprememb ali Dodatkov za Pakete programske opreme tretjih oseb ali druga e spreminjal Paketov programske
opreme tretjih oseb, razen e ga za to SAP izrecno pisno pooblasti.

3.2.1.2

Omejitev odgovornosti. NE GLEDE NA VSE NAVEDENO SAP ALI NJEGOVI IZDAJATELJI LICENCE NE MOREJO NOSITI
ODGOVORNOSTI ZA POVRA ILO ŠKODE DRUGI POGODBENI STRANKI, TRETJI OSEBI ALI SUBJEKTU V ZNESKU, KI
JE VIŠJI OD PLA ANE LICEN NINE ZA USTREZNO PROGRAMSKO OPREMO TRETJE OSEBE, KI NEPOSREDNO
POVZRO A ŠKODO, OZIROMA NIKAKOR NISO ODGOVORNI ZA POSEBNO, NENAMERNO, POSLEDI NO ALI
NEPOSREDNO ŠKODO, IZGUBO DOBREGA IMENA ALI DOBI KA, ZASTOJA DELOVNEGA PROCESA, IZGUBE
PODATKOV, OKVARE ALI NEDELOVANJA RA UNALNIKOV, ZA EKSEMPLARI NO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO V
ZVEZI S KAKRŠNIMIKOLI IN VSEMI ZAHTEVKI TER KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI PROGRAMSKE
OPREME TRETJE OSEBE, KI JE LICENCIRANA V SKLADU Z NARO ILNICO, KI SE NANAŠA NA TE POGOJE UPORABE,
ALI JE Z NJO POVEZANA.

3.3

Baze podatkov tretjih oseb.

3.3.1.

e je baza podatkov asa izvajanja licencirana in Naro ilnica ne izklju uje nobenega Paketa, licenciranega v skladu z
Naro ilnico, iz takšne baze podatkov asa izvajanja, lahko Lastnik licence uporablja takšno bazo podatkov asa izvajanja v
skladu z naslednjimi pogoji:

3.3.1.1.

Lastnik licence lahko uporablja samo bazo podatkov asa izvajanja, licencirano v skladu z Naro ilnico, ki se sklicuje na te
Pogoje uporabe v povezavi z Uporabo Paketov, licenciranih v skladu s takšno Naro ilnico.
e Lastnik licence Uporablja
licencirano bazo podatkov asa izvajanja, ki ni dolo ena v tem odstavku, mora licenco za neomejeno uporabo, vklju no z
orodjem za programiranje, neposredno licencirati pooblaš en dobavitelj.

3.3.2

e je baza podatkov asa izvajanja licencirana in Naro ilnica izklju uje dolo ene Pakete programske opreme, licencirane v
skladu z Naro ilnico, iz takšne licence za bazo podatkov asa izvajanja (“Izklju ene komponente”), lahko Lastnik licence
uporablja takšno bazo podatkov asa izvajanja v skladu z naslednjimi pogoji:

3.3.2.1

Lastnik licence lahko uporablja samo bazo podatkov asa izvajanja, licencirano v skladu z Naro ilnico, ki se sklicuje na te
Pogoje uporabe v povezavi z Uporabo Paketov, licenciranih v skladu s takšno Naro ilnico, ki niso Izklju ene komponente. e
Lastnik licence Uporablja licencirano bazo podatkov asa izvajanja, ki ni dolo ena v tem odstavku, mora licenco za neomejeno
uporabo, vklju no z orodjem za programiranje, neposredno licencirati pooblaš en dobavitelj.

3.3.2.2

Izklju ene komponente lahko zahtevajo baze podatkov. V zvezi z Izklju enimi komponentami: (i) niti Naro ilnica niti Pogodba
ne vsebujeta licence za uporabo katerekoli baze podatkov, etudi je integrirana ali predhodno nameš ena kot del Izklju enih
komponent; (ii) vsaka baza podatkov je predmet ustrezne licen ne pogodbe dobavitelja; (iii) SAP ne daje nobenih zagotovil ali
garancij glede pogojev katerekoli licence ali delovanja katerekoli baze podatkov, pridobljene neposredno od dobavitelja; in (iv)
Lastnik licence je odgovoren za podporo in vzdrževanje katerekoli baze podatkov, pridobljene od dobavitelja, SAP pa ne nosi
nobene odgovornosti v zvezi s tem.

3.3.3
3.3.3.1

e baza podatkov asa izvajanja ni licencirana, veljajo naslednji pogoji:
Paketi, licencirani v skladu z Naro ilnico, ki se sklicuje na te Pogoje uporabe, lahko zahtevajo bazo podatkov. V zvezi s
takšnimi Paketi: (i) niti Naro ilnica niti Pogodba ne vsebujeta licence za uporabo katerekoli baze podatkov, etudi je integrirana
ali predhodno nameš ena kot del takšne Programske opreme in/ali programske opreme tretje osebe; (ii) vsaka baza podatkov
je predmet ustrezne licen ne pogodbe dobavitelja; (iii) SAP ne daje nobenih zagotovil ali garancij glede pogojev katerekoli
licence ali delovanja katerekoli baze podatkov, pridobljene neposredno od dobavitelja; in (iv) Lastnik licence je odgovoren za
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podporo in vzdrževanje katerekoli baze podatkov, pridobljene od dobavitelja, SAP pa ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s
tem.
3.4

Samostojna uporaba za baze podatkov tretjih oseb.
e Naro ilnica, ki se sklicuje na te Pogoje uporabe, vklju uje omejitev Samostojne uporabe, veljajo naslednji pogoji:

3.4.1

Paketi, licencirani v skladu z Naro ilnico, ki se sklicuje na te Pogoje uporabe, lahko zahtevajo bazo podatkov. V zvezi s
Paketi: (i) niti Naro ilnica niti Pogodba ne vsebujeta licence za uporabo katerekoli baze podatkov, etudi je integrirana ali
predhodno nameš ena kot del takšne Programske opreme in/ali programske opreme tretje osebe; (ii) vsaka baza podatkov je
predmet ustrezne licen ne pogodbe dobavitelja; (iii) SAP ne daje nobenih zagotovil ali garancij glede pogojev katerekoli
licence ali delovanja katerekoli baze podatkov, pridobljene neposredno od dobavitelja; in (iv) Lastnik licence je odgovoren za
podporo in vzdrževanje katerekoli baze podatkov, pridobljene od dobavitelja, SAP pa ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s
tem.

3.5

Pogoji za posredovanje.
Uporaba baz podatkov tretjih oseb in direktorijev naslovov je lahko predmet dodatnih pogojev, ki jih zahtevajo SAP-jevi
dobavitelji. Takšni dodatni pogoji so dolo eni v Dodatku 4, “Pogoji za posredovanje za baze podatkov tretjih oseb” oziroma
Dodatku 5 “Pogoji za posredovanje za direktorije naslovov”.

3.6

Odprtokodna programska oprema.
Veljavni posebni pogoji, povezani z dolo enimi odprtokodnimi produkti, ki jih SAP da na razpolago, so del veljavne
dokumentacije o produktu in/ali dobavljene s Programsko opremo kot datoteka “README” ter veljajo za uporabo
kakršnegakoli takšnega odprtokodnega produkta s strani Lastnika licence.
Definicijo odprte kode si oglejte na
www.opensource.org/.

3.7

SAP-jeve najboljše prakse.
Paketi programske opreme se lahko dobavijo z nastavitvami in mati nimi podatki, ki so bili predhodno konfigurirani, da
ustrezajo zahtevam dolo enih panog ali držav (SAP-jeve najboljše prakse). SAP-jeve najboljše prakse niso licencirane za
uporabo v produkcijskih sistemih.

3.8

SAP-jeva orodja.
Programska oprema, še posebej ABAP Workbench in SAP Netweaver, vsebuje orodja programske opreme. V skladu s
Pogodbo lahko Lastnik licence za kreiranje Sprememb ali Dodatkov za SAP-jevo programsko opremo uporablja samo ta
orodja. Orodij ni dovoljeno prenašati, v celoti ali delno, v spremenjeno ali kreirano programsko opremo.

3.9

Funkcijski moduli.
Programska oprema lahko vsebuje funkcijske module, ki so shranjeni v knjižnici funkcij. Nekateri od teh funkcijskih modulov
nosijo oznako za prenos v spremenjeno ali na novo kreirano programsko opremo. Samo te funkcijske module lahko Lastnik
licence prenese v Spremembe ali Dodatke programske opreme. Funkcijskih modulov ni dovoljeno spreminjati ali dekompilirati,
razen e je to dovoljeno v skladu s Pogodbo.
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Dodatek 1
Obstoje a SBOP in SBOP-programska oprema

Obstoje a SBOP
Business Intelligence
SAP BusinessObjects BI Starter Package
SAP BusinessObjects BI Package (CPU)
SAP BusinessObjects BI Package (uporabnik)

SBOP
Business Intelligence

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (uporabnik)

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (licenca za
hkratni dostop (“HD”))
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (licenca za hkratni dostop)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform Mobile dodatek (uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform Mobile dodatek (licenca za hkratni dostop)

Pravice uporabe, za katere ni potrebna licenca za uporabnika
tipa Named User
Dostop do storitev platforme; prilagoditev in personalizacija nadzornih
ploš , BI okenski program ki in uporabniški profili; pogled (npr.
osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje, iskanje,
filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v primerjavi z
vnaprej dolo enimi poro ili
Dostop do storitev platforme; prilagoditev in personalizacija nadzornih
ploš , BI okenski program ki in uporabniški profili; pogled (npr.
osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje, iskanje,
filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v primerjavi z
vnaprej dolo enimi poro ili
Dostop do storitev platforme in okolja pogledov.
Dostop do storitev platforme in okolja pogledov.
Pogled (npr. osvežitev in interakcija) vsebine, podprte za mobilne
naprave
Pogled (npr. osvežitev in interakcija) vsebine, podprte za mobilne
naprave

BA&T SAP Crystal Reports (uporabnik)

Pogled (npr. osvežitev in na rtovanje) poro il

BA&T SAP Crystal Reports (licenca za hkratni dostop)

Pogled (npr. osvežitev in na rtovanje) poro il

BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence
(uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence (licenca
za hkratni dostop)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis
(uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis
(licenca za hkratni dostop)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis
(uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis
(licenca za hkratni dostop)

izdaja za OLAP
izdaja za OLAP
izdaja za Office
izdaja za Office

Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) vnaprej
dolo enega poro ila
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) vnaprej
dolo enega poro ila
Pogled (npr. osvežitev in interakcija) dokumentov
Pogled (npr. osvežitev in interakcija) dokumentov
Pogled (npr. osvežitev in interakcija) dokumentov
Pogled (npr. osvežitev in interakcija) dokumentov

BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (uporabnik)

Pogled (npr. osvežitev in interakcija) modelov nadzorne ploš e

BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (licenca za
hkratni dostop)

Pogled (npr. osvežitev in interakcija) modelov nadzorne ploš e

BA&T SAP BusinessObjects Explorer (uporabnik)

Pogled (npr. iskanje, pogled in navigacija) nizov podatkov

BA&T SAP BusinessObjects Explorer (licenca za
hkratni dostop)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer pospešeni paket
(uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer pospešeni paket
(licenca za hkratni dostop)
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Pogled (npr. iskanje, pogled in navigacija) nizov podatkov
Pogled (npr. iskanje, pogled in navigacija) nizov podatkov
Pogled (npr. iskanje, pogled in navigacija) nizov podatkov
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BA&T SAP BusinessObjects Integration, verzija za
ESRI GIS programsko opremo družbe APOS (licenca
za hkratni dostop)
BA&T SAP BusinessObjects Integration, verzija za
ESRI GIS programsko opremo družbe APOS
(uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Predictive Workbench by
IBM

Ogled podatkov iz poslovnih aplikacij v poro ilu, analizi ali nadzorni
ploš i (posredni dostop)
Ogled podatkov iz poslovnih aplikacij v poro ilu, analizi ali nadzorni
ploš i (posredni dostop)
Dostop do storitev platforme; prilagoditev in personalizacija nadzornih
ploš , BI okenski program ki in uporabniški profili; pogled (npr.
osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje, iskanje,
filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v primerjavi z
vnaprej dolo enimi poro ili

Enterprise Information Management
SAP BusinessObjects Operational Enterprise
Information Management paket
SAP BusinessObjects Analytical Enterprise
Information Management paket
BA&T SAP BusinessObjects Data Services
BA&T SAP BusinessObjects Information Steward
BA&T SAP BusinessObjects Information Steward
Multi-Source Integrators by MITI Add-on
BA&T SAP BusinessObjects Event Insight
BA&T SAP BusinessObjects Data Federator
BA&T SAP BusinessObjects Data Integrator (DI)
BA&T SAP BusinessObjects Data Quality
Management (DQM)
BA&T SAP BusinessObjects DQM, verzija za SAPjeve rešitve
BA&T SAP BusinessObjects Data Quality
Management SDK

Pogled informacij in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije
samo za branje.
Pogled informacij in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije
samo za branje.
Pogled informacij in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije
samo za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.

GRC
BA&T SAP BusinessObjects Access Control

BA&T SAP BusinessObjects Process Control

BA&T SAP BusinessObjects Risk Management
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Export
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Import
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Restitution
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Trade Preferences
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Bundle
BA&T SAP BusinessObjects Goods Movement with
EMCS
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Sanction Party List
Service
BA&T SAP Electronic Customs Processing za AES
(Automated Export System)
BA&T SAP BusinessObjects Electronic Invoicing za
Brazilijo (NFE - Inbound)
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Managerji, vodilni delavci in nadzorniki, ki prejemajo opozorila,
dostopajo do poro il in nadzornih ploš . Kon ni uporabniki, ki pošiljajo
zahteve za dostop ali samopostrežne storitve. Odobritelji zahtev za
dostop, pregledi certifikatov in ukrepi za popravilo.
Uporabniki, ki gledajo poro ila in analitike. Na primer rezultati kontrole
testiranja, stanje skladnosti za organizacijska poro ila, poro ila o
kontroli in nadzoru tveganja ali poro ila o stanju kontrole testiranja za
proces ali organizacijo.
Uporabniki, ki so dolo eni za ali so lastniki tveganja, za pregled in
testiranje ocen in izdelavo prilagoditev, uporabnik, ki uporablja sistem
za poro ila ali za podporo revizij
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
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BA&T SAP BusinessObjects Electronic Invoicing za
Brazilijo (NFE - Outbound)

BA&T SAP BusinessObjects Sustainability
Performance Management

Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje za uporabnike, ki niso vklju eni v proces pridobivanja
podatkov, ki odgovarjajo na zahteve za odobritev, ro ni vnos
podatkov, povezanih s trajnostnim razvojem, in odgovarjanje na
prejete raziskave/delovni tokove. Preslikava na predhodno
konfigurirane vloge odobritelja, tistega, ki prispeva k poslovanju, in
analitika

EPM
BA&T SAP BusinessObjects Planning &
Consolidation, verzija za Microsoftovo platformo (BPC)
BA&T SAP BusinessObjects Planning &
Consolidation, verzija za SAP NetWeaver (BPC)
BA&T SAP BusinessObjects Planning, verzija za
Microsoftovo platformo
BA&T SAP BusinessObjects Planning, verzija za SAP
NetWeaver
BA&T SAP BusinessObjects Consolidation, verzija za
Microsoftovo platformo
BA&T SAP BusinessObjects Consolidation, verzija za
SAP NetWeaver
BA&T SAP BusinessObjects Planning &
Consolidation, komponenta za dostop do platforme
SAP NetWeaver
BA&T SAP BusinessObjects Planning &
Consolidation, komponenta za dostop do Microsoftove
platforme
BA&T SAP BusinessObjects Strategy Management
BA&T SAP BusinessObjects Spend Performance
Management
BA&T SAP BusinessObjects Financial Information
Management (FIM)
BA&T SAP BusinessObjects Intercompany
BA&T SAP BusinessObjects Financial Consolidation
BA&T SAP BusinessObjects Profitability and Cost
Management
BA&T SAP BusinessObjects Supply Chain
Performance Management (SCPM)
BA&T SAP BusinessObjects Disclosure Management
BA&T SAP BusinessObjects Notes Management

Pogled poro
za branje.
Pogled poro
za branje.
Pogled poro
za branje.
Pogled poro
za branje.
Pogled poro
za branje.
Pogled poro
za branje.

il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo

Se ne uporablja

Se ne uporablja
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled podatkov Profitability and Cost Managementa prek MDXkonektorja
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.
Pogled poro il in njihova lenitev navzdol, dostop do aplikacije samo
za branje.

Rešitve za Business Intelligence za srednje velike
družbe
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, standardni
paket (uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z
integracijo podatkov (uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z
upravljanjem podatkov (uporabnik)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, standardni
paket (licenca za hkratni dostop)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z
integracijo podatkov (licenca za hkratni dostop)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z
upravljanjem podatkov (licenca za hkratni dostop)
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Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.

10

BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, standardni
paket NUL dodatek
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z
integracijo podatkov NUL dodatek
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z
upravljanjem podatkov NUL dodatek
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI Publishing AddOn
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Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
Pogled (npr. osvežitev, na rtovanje, izvoz, pove ava, razvrš anje,
iskanje, filtriranje, lenitev, uporaba osnovnega oblikovanja) v
primerjavi z vnaprej dolo enim poro ilom.
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Dodatek 2
Metrike za uporabnike tipa Named User in metrike za Pakete
Metrike za uporabnike tipa Named User
Uporabnik tipa SAP Application Developer User je uporabnik tipa Named User, ki mu je dovoljen dostop do razvojnih orodij, priloženih licen ni
Programski opremi za namene spreminjanja licen ne Programske opreme, in vklju uje tudi uporabnika tipa SAP NetWeaver Developer User in
uporabnika tipa SAP Application Employee User.
Uporabnik tipa SAP Application Business Expert User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje vseh vlog, ki jih podpira SBOP
(razen pravice izdelave Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP), in vklju uje tudi pravice uporabnika tipa SAP Application Professional User.
Uporabnik tipa SAP Application Professional User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje operativnih in
upravljavskih/vodstvenih vlog, ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), in vklju uje tudi pravice uporabnika tipa SAP Application
Limited Professional User.
Uporabnik tipa SAP Application Limited Professional User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje za opravljanje omejenih operativnih vlog,
ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), in vklju uje tudi pravice uporabnika tipa SAP Application Business Information User. Licen na
pogodba mora podrobno definirati omejene pravice za uporabo za takšne uporabnike tipa Limited Professional User.

Uporabnik tipa SAP Application Business Information User je uporabnik tipa Named User s pravicami za Uporabo (ne pa tudi za spreminjanje in/ali
prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ustvarjenih z licen no Obstoje o SBOP-programsko opremo, ter poro il, ki jih z Uporabo licen ne
Obstoje e SBOP-programske opreme ustvarijo uporabniki tipa Named User z ustreznimi dovoljenji izklju no za lastno rabo in ne za korist oziroma v
imenu drugih posameznikov. Vsak uporabnik tipa SAP Application Business Information User ima tudi pravice uporabnika tipa SAP Application
Employee User.
Uporabnik tipa SAP Application Employee User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje za opravljanje naslednjih vlog, ki jih podpira licen na
Programska oprema (z izjemo SBOP), vse izklju no za lastne potrebe in ne za korist oziroma v imenu drugih posameznikov: (i) Uporaba (ne pa tudi
spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ki so del licencirane Programske opreme, (ii) samopostrežne storitve za planiranje
potovanj in poro anje o stroških, (iii) namizne samopostrežne storitve nabave in (iv) samopostrežne storitve rezerviranja sob. Vsak uporabnik tipa SAP
Application Employee User ima tudi pravice uporabnikov tipa SAP E-Recruiting User, SAP Learning User in SAP Application ESS User.
Uporabnik tipa SAP Application Employee Self-Service User je uporabnik tipa Named User, ki ima izklju no za lastne potrebe tega uporabnika in ne
za potrebe drugih uporabnikov dodeljene pravice opravljanja kadrovskih storitev vnašanja asa prisotnosti zaposlenih, ki jih podpira licen na
Programska oprema (z izjemo SBOP). Vsak uporabnik tipa SAP Application ESS User ima tudi pravice uporabnikov SAP Application Employee SelfService Core User in SAP Human Capital Performance Management User.
Uporabnik tipa SAP Application Employee Self-Service Core User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje za opravljanje naslednjih
kadrovskih samopostrežnih storitev, ki jih podpira licen na programska oprema (z izjemo SBOP), vse izklju no za lastne potrebe tega uporabnika in ne
za ali v korist drugih posameznikov: (i) vzdrževanje dokumentacije o zaposlenih, (ii) evidenca zaposlenih ter (iii) storitve ugodnosti in pla il. Poleg tega
ima uporabnik tipa ESS Core User tudi dostop do "ne-SAP-jevih vsebin", ki se nahajajo na "SAP-jevem portalu" Lastnika licence, pod pogojem, da neSAP-jeve vsebine ne zahtevajo ali povzro ijo Uporabe licen ne Programske opreme (razen samega dostopanja do ne-SAP-jevih vsebin, ki se nahajajo
na SAP-jevem portalu Lastnika licence). V skladu z opredelitvijo pojma uporabnik tipa ESS Core User (i) "ne-SAP-jeve vsebine" pomenijo informacije,
ustvarjene brez Uporabe licen ne Programske opreme, in (ii) "SAP-jev portal" pomeni vsak portal, ki ga Lastnik licence, ki uporablja programsko opremo
SAP Enterprise Portal (ki je priložen licen ni Programski opremi SAP NetWeaver), ki uporabnikom tipa Named User z ustreznimi licencami nudi skupno
dostopno to ko, prek katere lahko uporabljajo SAP-jevo licen no Programsko opremo.
Uporabnik tipa SAP Application HANA Administrator User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh vlog, ki jih podpira
licen na programska oprema HANA (razen pravice izdelave Sprememb in/ali Dodatkov) za izklju no Uporabo v povezavi z aplikacijami, ki niso SAPjeve, in vklju uje pravice uporabnika tipa SAP Application HANA Viewer User.
Uporabnik tipa SAP Application Standalone HANA Administrator User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh vlog, ki jih
podpira programska oprema HANA, licencirana za Samostojno uporabo (razen pravice izdelave Sprememb in/ali Dodatkov) za izklju no Uporabo v
povezavi s specifi nimi aplikacijami, ki so licen na Programska oprema ali Programska oprema tretjih oseb (ki ima s pogodbo omejeno Samostojno
uporabo) in sama po sebi ne zahteva licence za uporabnika tipa SAP Named User, in/ali aplikacije, ki niso SAP-jeve (predmet pogodbene omejitve na
Samostojno uporabo), in vklju uje pravice uporabnika tipa SAP HANA Standalone Viewer User.
Uporabnik tipa SAP Application HANA Viewer User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za Uporabo licen ne Programske opreme HANA, ki
mu omogo a funkcije branja poro il in pogleda izklju no v povezavi z aplikacijami, ki niso SAP-jeve.
Uporabnik tipa SAP Application Standalone HANA Viewer User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za Uporabo Programske opreme HANA,
licencirane za Samostojno uporabo, ki mu omogo a funkcije branja poro il in pregledovanja izklju no v povezavi z aplikacijami, ki so licen na
Programska oprema ali Programska oprema tretjih oseb (ki ima s pogodbo omejeno Samostojno uporabo) in sama po sebi ne zahteva licence za
uporabnika tipa SAP Named User, in/ali aplikacijami, ki niso SAP-jeve (predmet pogodbene omejitve za Samostojno uporabo).
Uporabnik tipa SAP Application HANA Administrator Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh vlog, ki jih
podpira licen na programska oprema HANA (razen pravice izdelave Sprememb in/ali Dodatkov) za izklju no Uporabo v povezavi z ne-SAP-jevimi
aplikacijami, pod pogojem, da ima takšen uporabnik tipa Named User tudi individualno SAP-jevo licenco kot uporabnik tipa SAP Application HANA
Viewer User in imata oba takšna Uporabnika licenco za isto bazo podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e prejema podporo v okviru licen ne
pogodbe, mora Lastnik licence naro iti in v celoti pla ati podporo tako za tega Uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP Application HANA Viewer
User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
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Uporabnik tipa SAP Application Standalone HANA Administrator Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh
vlog, ki jih podpira Programska oprema HANA, licencirana za Samostojno uporabo (razen pravice izdelave Sprememb in/ali Dodatkov) za izklju no
Uporabo v povezavi s specifi nimi aplikacijami, ki so licen na Programska oprema ali Programska oprema tretjih oseb (ki ima s pogodbo omejeno
Samostojno uporabo) in sama po sebi ne zahteva licence za uporabnika tipa SAP Named User, in/ali aplikacije, ki niso SAP-jeve (predmet pogodbene
omejitve na Samostojno uporabo), pod pogojem, da ima takšen uporabnik tipa Named User tudi individualno SAP-jevo licenco kot uporabnik tipa SAP
Application Standalone HANA Viewer User in imata oba takšna Uporabnika licenco za isto bazo podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e prejema
podporo v okviru licen ne pogodbe, mora Lastnik licence naro iti in v celoti pla ati podporo tako za tega Uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP
Application Standalone HANA Viewer User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Application Business Expert Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh vlog, ki jih podpira
SBOP (razen pravice izvajanja Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi individualno SAP-jevo
licenco za uporabnika tipa SAP Application Professional User in da imata oba takšna Uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa
izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako
za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP Application Professional User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne
licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Application Business Analytics Professional User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh vlog, ki jih
podpira SBOP (razen pravice izdelave Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP), in vklju uje tudi pravice uporabnika tipa SAP Application BI Limited User. V
pojasnilo, uporabnik tipa SAP Application Business Analytics Professional User lahko ekstrahira podatke iz kateregakoli vira podatkov v SBOP in/ali
podatke pošlje iz SBOP v katerikoli vir podatkov pod pogojem, da je Lastnik licence zagotovil ustrezno licenco za vse take vire podatkov (samo za
enosmerno ekstrakcijo podatkov v SBOP dodatna licenca za uporabnika tipa SAP Named User ne bo potrebna, e je vir podatkov ne-SBOPprogramska oprema in/ali Programska oprema tretje osebe s SAP-jevo licenco).
Uporabnik tipa SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh
vlog, ki jih podpira SBOP (razen pravice izvajanja Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi
individualno SAP-jevo licenco za uporabnika tipa SAP Application BI Limited User in da imata oba takšna Uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze
podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e prejema podporo v okviru licen ne pogodbe, mora Lastnik licence naro iti in v celoti pla ati podporo tako za
tega Uporabnika in za osnovnega uporabnika tipa SAP Application BI Limited User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne
licen ne pogodbe.V pojasnilo, uporabnik tipa SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User lahko ekstrahira podatke iz kateregakoli
vira podatkov v SBOP in/ali podatke pošlje iz SBOP v katerikoli vir podatkov pod pogojem, da je Lastnik licence zagotovil ustrezno licenco za vse take
vire podatkov in je takšna Uporaba v skladu s Pogodbenimi pogoji (samo za enosmerno ekstrakcijo podatkov v SBOP dodatna licenca za uporabnika
tipa SAP Named User ne bo potrebna, e je vir podatkov ne-SBOP-programska oprema in/ali Programska oprema tretje osebe s SAP-jevo licenco).
Uporabnik tipa SAP Application BI Limited User je uporabnik tipa Named User, ki ima izklju no dovoljenje za Uporabo ene (1) od naslednjih SBOPkomponent, od katerih ima vsaka svojo licenco za SBOP-komponento: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence
Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis verzija programske opreme za OLAP ali (vii) SAP
BusinessObjects Analysis verzija programske opreme za Microsoft Office. V pojasnilo, uporabnik tipa SAP Application BI Limited User lahko ekstrahira
podatke iz kateregakoli vira podatkov v eno (1) od navedenih SBOP-komponent (z licenco) in/ali podatke pošlje iz ene (1) od navedenih SBOPkomponent (z licenco) v katerikoli vir podatkov pod pogojem, da je Lastnik licence zagotovil ustrezno licenco za vse take vire podatkov (samo za
enosmerno ekstrakcijo podatkov v eno (1) od navedenih SBOP-komponent dodatna licenca za uporabnika tipa SAP Named User ne bo potrebna, e je
vir podatkov ne-SBOP-programska oprema in/ali Programska oprema tretje osebe s SAP-jevo licenco).
Uporabnik tipa SAP Application BI Limited Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za Uporabo ene (1) od naslednjih SBOPkomponent, vsaka s svojo licenco za SBOP-komponento, pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAP-jevo licenco za uporabnika tipa
SAP Application Business Information User in da imata oba takšna Uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja:
(i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP
BusinessObjects Analysis verzija programske opreme za OLAP ali (vii) SAP BusinessObjects Analysis verzija programske opreme za Microsoft Office.
e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika kot
tudi osnovnega uporabnika tipa SAP Application Business Information Viewer User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne
licen ne pogodbe. V pojasnilo, uporabnik tipa SAP Application BI Limited Upgrade User lahko ekstrahira podatke iz kateregakoli vira podatkov v eno (1)
od navedenih SBOP-komponent (z licenco) in/ali podatke pošlje iz ene (1) od navedenih SBOP-komponent (z licenco) v katerikoli vir podatkov pod
pogojem, da je Lastnik licence zagotovil ustrezno licenco za vse take vire podatkov in je takšna Uporaba v skladu s Pogodbenimi pogoji (samo za
enosmerno ekstrakcijo podatkov v eno (1) od navedenih SBOP-komponent dodatna licenca za uporabnika tipa SAP Named User ne bo potrebna, e je
vir podatkov ne-SBOP-programska oprema in/ali Programska oprema tretje osebe s SAP-jevo licenco).
Uporabnik tipa SAP Application Standalone Business Analytics Professional Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za
opravljanje vseh vlog, ki jih podpira SBOP (razen pravice izvajanja Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP), z licenco za Samostojno uporabo pod
pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi individualno SAP-jevo licenco za uporabnika tipa SAP Application BI Limited (Standalone) User (za
Samostojno uporabo) in da imata oba takšna Uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e prejema podporo v
okviru licen ne pogodbe, mora Lastnik licence naro iti in v celoti pla ati podporo tako za tega Uporabnika in za osnovnega uporabnika tipa SAP
Application BI Limited (Standalone) User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Application Standalone Business Analytics Professional User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje
vseh vlog, ki jih podpira SBOP (razen pravice izdelave Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP) z licenco za Samostojno uporabo, in vklju uje tudi pravice
uporabnika tipa SAP Application Standalone BI Limited User.
Uporabnik tipa SAP Application Standalone BI Limited User je uporabnik tipa Named User, ki ima izklju no dovoljenje za Uporabo ene (1) od
naslednjih SBOP-komponent, od katerih ima vsaka svojo licenco za Samostojno uporabo: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB
Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis verzija programske opreme za OLAP ali (vii)
SAP BusinessObjects Analysis verzija programske opreme za Microsoft Office. Vsak uporabnik tipa SAP Application Standalone BI Limited User ima
tudi pravice uporabnika tipa SAP Application Business Information Viewer User.
Uporabnik tipa SAP Application Standalone BI Limited Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za Uporabo samo ene (1) od
naslednjih SBOP-komponent, ki ima vsaka svojo licenco za Samostojno uporabo, in pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAP-jevo
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licenco za uporabnika tipa SAP Application Business Information Viewer User in da imata oba takšna Uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze
podatkov asa izvajanja, e ta obstaja: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v)
Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis verzija programske opreme za OLAP ali (vii) SAP BusinessObjects Analysis verzija
programske opreme za Microsoft Office. e prejema podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano
podporo tako za tega Uporabnika kot tudi osnovnega uporabnika tipa SAP Application Business Information Viewer User za ves as, ko lastnik licence
prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Application Business Information Viewer User je uporabnik tipa Named User s pravicami za Uporabo (ne pa tudi za
spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ustvarjenih z licen no Obstoje o SBOP-programsko opremo, ter poro il, ki jih z
Uporabo licen ne Obstoje e SBOP-programske opreme ustvarijo uporabniki tipa Named User z ustreznimi dovoljenji izklju no za lastno rabo in ne za
korist oziroma v imenu drugih posameznikov.
Uporabnik tipa SAP Learning User je uporabnik tipa Named User, ki ima dostop izklju no do naslednjih rešitev za u enje na SAP-jevem ceniku pod
pogojem, da so te rešitve za u enje licencirane. Uporabnik tipa SAP Learning User v usposabljanju ne sme dostopati do ostalih SAP-jevih rešitev ali
komponent rešitev. Rešitve za u enje, ki jih nudi SAP, so naslednje:
7002075 SAP Learning Solution
7003485 SAP Enterprise Learning Environment
7009559 SAP Acrobat Connect Professional Learning by Adobe
7009558 SAP Acrobat Connect Professional Meeting by Adobe
7009560 SAP Productivity Pak by RWD - brez Severne Amerike
7009561 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by RWD - brez Severne Amerike
7009562 SAP Productivity Composer by RWD - brez Severne Amerike
7009563 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by RWD - brez Severne Amerike
7009639 SAP Productivity Pak by RWD - samo Severna Amerika
7009640 SAP Productivity Pak Help LaunchPad by RWD - samo Severna Amerika
7009641 SAP Productivity Composer by RWD - samo Severna Amerika
7009642 SAP Productivity Composer Help LaunchPad by RWD - samo Severna Amerika
Uporabnik tipa SAP E-Recruiting User je uporabnik tipa Named User, ki ima pravico uporabe izklju no sistema za e-rekrutiranje. Uporabnik tipa SAP
E-Recruiting User ne sme dostopati do ostalih SAP-jevih rešitev ali komponent rešitev.
Uporabnik SAP Human Capital Performance Management User je uporabnik tipa Named User, ki ima izklju no za lastne potrebe in ne za korist
oziroma v imenu drugih posameznikov dovoljenje za dostop do licen ne Programske opreme (z izjemo SBOP): (i) ocen zaposlenih, (ii) profilov talentov
in znanja ter (iii) usklajevanje profilov.
Uporabnik tipa SAP Manager Self-Service User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje za opravljanje ene ali ve vlog, povezanih s
samopostrežnimi storitvami za managerje, ki jih podpira licen na programska oprema (z izjemo SBOP): (i) zahtevanje administrativnih sprememb z
uporabo procesov in obrazcev v HCM, (ii) kreiranje zahtevkov za naro ilo in ocenjevanje kandidatov, (iii) ocenjevanje talentov, (iv) planiranje odobritev
nadomestil, (v) pridobitev pregleda nad prora unom, (vi) organizacija nalog za vodenje projektov, (vii) planiranje nalog, (viii) odobritev zahtev za
potovanje in stroškov ter (ix) opravljanje nalog delovnega toka. Uporabnik tipa SAP Manager Self-Service User ima tudi pravice uporabnika tipa SAP
Application Employee User.
Uporabnik tipa SAP Banking User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje izklju no za dostop do navedenih panožnih paketov za banke.
Uporabniki tipa SAP Banking User ne smejo dostopati do ostalih SAP-jevih rešitev ali komponent rešitev.
Uporabnik tipa SAP Retail Store User je uporabnik tipa Named User, ki dela v maloprodajni prodajalni lastnika licence kot sodelavec, ki ima dovoljenje
izklju no za ne-poslovodne prodajne vloge, ki jih podpira licen na programska oprema, in vklju uje pravice uporabnika tipa SAP Application Employee
User.
Uporabnik tipa SAP Shop Floor or Warehouse User je uporabnik tipa Named User, ki dela v trgovini ali skladiš u Lastnika licence in ima dovoljenje
izklju no za opravljanje ene ali ve vlog, ki jih podpira licen na Programska oprema (z izjemo SBOP): (i) potrjevanje prevzema blaga, izdaja blaga in
premiki zalog, (ii) vlaganje zahtevkov za nabavo, (iii) vnašanje zahtev za storitve, (iv) vnašanje potrdil o izpolnitvi proizvodnih naro il in (v) vse
dejavnosti, povezane s to kami (i)-(iv). Uporabnik tipa SAP Shop Floor or Warehouse User ima tudi pravice uporabnika tipa SAP Application Employee
User.
Uporabnik SAP Maintenance Worker User je uporabnik tipa Named User, ki je vzdrževalec in ima dovoljenje izklju no za opravljanje ene ali ve vlog,
ki jih podpira licen na Programska oprema (z izjemo SBOP): (i) potrjevanje obvestil o vzdrževanju, (ii) vnos asovnih potrdil, izdaj blaga, premikov
zaloge in potrdil o zaklju ku v delovne naloge za vzdrževanje, (iii) vnos zahtev za storitev in obrazcev za vnos zahteve za storitev ter (iv) katerihkoli
aktivnosti vzdrževanja, povezanih s to kami (i)-(iii). Uporabnik tipa SAP Maintenance Worker User ima tudi pravice uporabnika tipa SAP Application
Employee User.
Uporabnik tipa SAP Engineering User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za dostop do naslednjih podatkov in objektov izklju no prek
komponente za kontrolo dostopa (Access Control Component - ACC) licen nega paketa SAP Collaborative Product Development Package, brez
dostopa, v vseh primerih, do podatkov ali objektov z ali prek SBOP portfelja produktov:
(i) Engineering-Bill-of-Material in Product Structure Management podatki;
(ii) dokumenti oblikovanja povezani s podatki v (i) Document Management System (DMS);
(iii) Business Context Viewer in
(iv) 3D visualization content.
e so posamezniki zaposleni Lastnika licence, vklju uje uporabnik tipa SAP Engineering User tudi pravice uporabnika tipa SAP Application Employee
User.
Uporabnik SAP Procurement Self-Service and Collaborator User je uporabnik tipa Named user, ki ima izklju no za lastne potrebe in ne za korist
oziroma v imenu drugih posameznikov dodeljene pravice opravljanja naslednjih samopostrežnih storitev, ki jih podpira licen na Programska oprema (z
izjemo SBOP): (i) kreiranje nakupovalnih vozi kov ali naro il, kontrola, prevzem ali združevanje postavk v naro ilu, (ii) zahtevanje podpore pri dolo itvi
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virov in sklepanju pogodb, pregled in/ali odobritev postavk, sodelovanje pri RFx-to kovanju, pošiljanje povratnih informacij dobaviteljem, ogled poro il ali
iskanje po vsebini sistema in (iii) nalaganje informacij glede skladnosti ali informacij o komponentah recepture. Vsak uporabnik tipa SAP Procurement
Self-Service User ima tudi pravice uporabnika tipa SAP Application ESS User.
Uporabnik tipa SAP Partner Channel User je uporabnik tipa Named User, ki je zaposlen pri poslovnih partnerjih in ima dovoljenje izklju no za
opravljanje ene ali ve funkcionalnosti upravljanja poslovnih partnerjev, ki jih vsebuje licen na programska oprema: (i) trženje poslovnega partnerja, (ii)
prodaja poslovnega partnerja, (iii) vodenje nalogov partnerjev, (iv) storitev partnerja, (v) analitika partnerjev in kanalov in (vi) vodenje partnerjev.
Uporabnik SAP Solution Extension Limited User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje izklju no za uporabo ene (1) Rešitve tretje osebe, ki
jo je licenciral SAP. Uporabnik tipa SAP Solution Extension Limited User ne sme uporabljati drugih SAP-jevih rešitev, komponent rešitev oziroma
podatkov, ki so shranjeni v teh rešitvah. Uporabnik tipa SAP Solution Extension Limited User lahko pridobi samo licenco za dostop do naslednjih
produktov: SAP extended ECM by Open Text, SAP Digital Asset Management by Open Text in SAP Intelligence Analysis for Public Sector by Palantir.
Uporabnik tipa SAP CRM Rapid Deployment Edition User je uporabnik tipa Named User, (i) ki ima dostop izklju no do SAP CRM Rapid Deployment
Edition in (ii) je pooblaš en izklju no za izvajanje SAP ERP preverjanja stanja naro il prek SAP CRM. Za dostop do SAP-jeve programske opreme je
potrebna licenca za uporabnika tipa SAP Application Business Expert User, SAP Application Professional User ali SAP Application Limited Professional
User. Obstoje i uporabniki tipa SAP Application Business Expert User, SAP Application Professional User in SAP Application Limited Professional User
že vsebujejo pravice uporabnika tipa SAP CRM Rapid Deployment Edition User. Uporabnik tipa SAP CRM Rapid Deployment Edition user ima tudi
pravice uporabnika tipa SAP Application Employee User.
Uporabnik tipa SMB Professional User v SAP Business Suite je uporabnik tipa Named User, ki lahko v SAP Business Suite dostopa do enakega
funkcionalnega obsega kot leta 2005. Dejanski funkcionalni obseg lahko najdete v dokumentu Dodatni pogoji za SAP-jeve posrednike. Licenca tega
uporabnika je rezervirana za obstoje e stranke uporabnike tipa SMB Professional User.
Uporabnik tipa SAP NetWeaver Gateway User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za Uporabo licen ne Programske opreme iz portfelja SAP
Business Suite izklju no prek lo ene aplikacije, ki posredno dostopa do licen ne Programske opreme prek SAP NetWeaver Gateway. Klici storitev prek
SAP NetWeaver Gateway lahko uporabljajo samo protokole brez stanja. Protokol brez stanja vsako zahtevo za informacije obravnava kot neodvisno
transakcijo, ki ni vezana na nobeno prejšnjo zahtevo, in komunikacija tako vsebuje neodvisne pare zahtev in odgovorov.
Uporabnik tipa SAP Platform Advanced User je uporabnik tipa Named User, ki lahko Uporablja licen no Programsko opremo izklju no prek lo ene
aplikacije: A) ki (i) doda nove, neodvisne funkcionalne komponente za poslovne procese, ki jih ne omogo a SAP-jeva Programska oprema, (ii) je razvita
z uporabo licencirane SAP-jeve tehnologije, in (iii) se povezuje z objavljenimi SAP-jevimi aplikativnimi programskimi vmesniki in/ali komunicira prek njih;
in B) ki v nobenem primeru ne sme (i) omogo ati neupoštevanja ali izogibanja omejitvam iz te pogodbe, (ii) nuditi Lastniku licence dostopa do SAP-jeve
Programske opreme, za katero Lastnik licence ni neposredno licenciran, in/ali (iii) dovoljevati obsežne ekstrakcije podatkov ali metapodatkov iz SAPjeve Programske opreme v ne-SAP-jevo programsko opremo za namen izdelave novega sistema evidenc za te podatke ali metapodatke. Uporabnik
tipa SAP Platform Advanced User vsebuje tudi pravice uporabnikov tipa SAP Platform Standard User in SAP Platform Extended User.
Uporabnik tipa SAP Platform Extended User je uporabnik tipa Named User, ki lahko Uporablja licen no Programsko opremo izklju no prek ene ali
ve aplikacij (in v obsegu, ki ga te omogo ajo), (i) ki jih je potrdil SAP-jev center za integracijo in certifikacijo kot rešitev, ustrezno uporabniški licenci za
SAP-jevo platformo (“PULCS”) za uporabnike tipa SAP Platform Extended User (aktualni seznam trenutnih aplikacij PULCS, odobrenih za uporabnike
tipa SAP Platform Extended Users, je na voljo na naslovu "https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant" (vklju no z morebitnimi nasledniki tega
spletnega mesta, ki jih ob asno sporo i SAP; v nadaljevanju: "spletno mesto PULCS")), in (ii) za katere je Lastnik licence prej pridobil vse ustrezne
licence za uporabo aplikacij PULCS od ustreznih Izdajateljev licenc (tj. nobena Programska oprema in/ali Programska oprema tretjih oseb, za katere je
bila pridobljena licenca od SAP AG, distributerjev SAP AG ali morebitnih pooblaš enih posrednikov SAP AG oziroma njihovih distributerjev, ne bo štela
kot aplikacija PULCS za namene te vrste uporabnikov tipa Named User, etudi so te aplikacije navedene na spletnem mestu PULCS).
Uporabnik tipa SAP Platform Standard User je uporabnik tipa Named User, ki lahko uporablja licen no programsko opremo izklju no prek ene ali ve
aplikacij (in v obsegu, ki ga te omogo ajo), (i) ki jih je potrdil SAP-jev center za integracijo in certifikacijo kot rešitev ustreznih uporabniških licenc za
SAP-jevo platformo (“PULCS”) za uporabnike tipa SAP Platform Standard User (aktualni seznam trenutnih aplikacij PULCS, odobrenih za uporabnike
tipa SAP Platform Standard User, je na voljo na naslovu "https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant" (vklju no z morebitnimi nasledniki tega
spletnega mesta, ki jih ob asno sporo i SAP; v nadaljevanju: "spletno mesto PULCS")), in (ii) za katere je Lastnik licence prej pridobil vse ustrezne
licence za uporabo aplikacij PULCS od ustreznih Izdajateljev licenc (tj. nobena Programska oprema in/ali Programska oprema tretjih oseb, za katere je
bila pridobljena licenca od SAP AG, distributerjev SAP AG ali morebitnih pooblaš enih posrednikov SAP AG oziroma njihovih distributerjev, ne bo štela
kot aplikacija PULCS za namene te vrste uporabnikov tipa Named User, etudi so te aplikacije navedene na spletnem mestu PULCS).
Uporabnik SAP NetWeaver Developer User je uporabnik tipa Named User, ki je pooblaš en (samo e je izdana licenca za SAP NetWeaver
Foundation za aplikacije tretjih oseb) za dostop do razvojnih orodij, ki spremljajo takšno programsko opremo za namen razvijanja in spreminjanja
aplikacij, (i) za katere ne izdaja licence SAP AG, kateri izmed distributerjev SAP AG ali katerikoli pooblaš eni posrednik SAP AG oziroma njegov
distributer, in (ii) za katere je Lastnik licence prej pridobil vse ustrezne pravice od ustreznih izdajateljev licenc. Uporabnik tipa SAP NetWeaver Developer
User vklju uje tudi pravice uporabnika tipa SAP NetWeaver Administration User.
Uporabnik tipa SAP NetWeaver Administration User je uporabnik tipa Named User, ki je pooblaš en (samo e je izdana licenca za SAP NetWeaver
Foundation za aplikacije tretjih oseb) za dostop do razvojnih orodij, ki spremljajo takšno programsko opremo za namen administracije in upravljanja
aplikacij, (i) za katere ne izdaja licence SAP AG, kateri izmed distributerjev SAP AG ali katerikoli pooblaš eni posrednik SAP AG oziroma njegov
distributer, in (ii) za katere je Lastnik licence prej pridobil vse ustrezne pravice od ustreznih izdajateljev licenc.
Uporabnik tipa SAP Business Suite/ Individual SAP Solution Developer User je uporabnik tipa Named User, ki mu je dovoljen dostop do razvojnih
orodij, ki so priložena licen ni Programski opremi, za namene spreminjanja licen ne Programske opreme, in vklju uje tudi pravice uporabnikov tipa SAP
NetWeaver Developer User in SAP Business Suite Employee User.
Uporabnik tipa SAP Business Suite/Individual SAP Solution Business Expert User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje
vseh vlog, ki jih podpira SBOP (razen pravice izdelave Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP), in vklju uje tudi pravice uporabnika tipa SAP Business
Suite Professional User.
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Uporabnik tipa SAP Business Suite / Individual SAP Solution Professional User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje
operativnih in upravljavskih/vodstvenih vlog, ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), in vklju uje tudi pravice uporabnika tipa SAP
Business Suite/ Individual SAP Solution Limited Professional User.
Uporabnik tipa SAP Business Suite / Individual SAP Solution Limited Professional User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za
opravljanje omejenih operativnih vlog, ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), in vklju uje tudi pravice uporabnika tipa SAP Business
Suite Business Information User. V licen ni pogodbi morajo biti podrobno definirane omejene pravice do uporabe za takšne uporabnike tipa Limited
Professional User.
Uporabnik tipa SAP Business Suite/Individual SAP Solution Business Information User je uporabnik tipa Named User, ki ima dodeljene pravice za
uporabo (ne pa tudi za spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ustvarjenih z licen no Obstoje o SBOP-programsko opremo,
ter poro il, ki jih z Uporabo licen ne Obstoje e SBOP-programske opreme ustvarijo uporabniki tipa Named User z ustreznimi dovoljenji izklju no za
lastno rabo in ne za korist oziroma v imenu drugih posameznikov. Vsak uporabnik SAP Business Suite Business Information User ima tudi pravice
uporabnika tipa SAP Business Suite Employee User.
Uporabnik tipa SAP Business Suite/Individual SAP Solution Employee User je uporabnik tipa Named User, ki ima izklju no za lastne potrebe in ne
za oziroma v imenu drugih posameznikov dodeljene pravice opravljanja naslednjih vlog, ki jih podpira licen na Programska oprema (z izjemo SBOP): (i)
Uporaba (ne pa tudi spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ki so del licencirane Programske opreme, (ii) samopostrežne
storitve za planiranje potovanj in poro anje o stroških, (iii) namizne samopostrežne storitve nabave in (iv) samopostrežne storitve rezerviranja sob. Vsak
uporabnik tipa SAP Business Suite Employee User ima tudi pravice uporabnikov tipa SAP E-Recruiting User, SAP Learning User in SAP Business Suite
ESS User.
Uporabnik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Employee Self-Service User je uporabnik tipa Named User, ki ima izklju no za lastne
potrebe in ne za potrebe drugih uporabnikov dodeljene pravice opravljanja kadrovskih storitev vnašanja asa prisotnosti zaposlenih, ki jih podpira
licen na Programska oprema (z izjemo SBOP). Vsak Uporabnik ESS za SAP Business Suite ima tudi pravice Osnovnega uporabnika ESS za SAP
Business Suite in Uporabnika SAP Human Capital Performance Management.
Uporabnik SAP Business Suite / Individual SAP Solution Employee Self-Service Core User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje za
opravljanje naslednjih kadrovskih samopostrežnih storitev, ki jih podpira licen na programska oprema (z izjemo SBOP), vse izklju no za lastne potrebe
tega uporabnika in ne za ali v korist drugih posameznikov: (i) vzdrževanje dokumentacije o zaposlenih, (ii) imenik zaposlenih ter (iii) storitve ugodnosti in
pla il. Poleg tega ima uporabnik tipa ESS Core User tudi dostop do "ne-SAP-jevih vsebin", ki se nahajajo na "SAP-jevem portalu" Lastnika licence, pod
pogojem, da ne-SAP-jeve vsebine ne zahtevajo ali povzro ijo Uporabe licen ne Programske opreme (razen samega dostopanja do ne-SAP-jevih
vsebin, ki se nahajajo na SAP-jevem portalu Lastnika licence). V skladu z opredelitvijo pojma uporabnik tipa ESS Core User (i) "ne-SAP-jeve vsebine"
pomenijo informacije, ustvarjene brez Uporabe licen ne Programske opreme, in (ii) "SAP-jev portal" pomeni vsak portal, ki ga Lastnik licence, ki
uporablja programsko opremo SAP Enterprise Portal (ki je priložen licen ni Programski opremi SAP NetWeaver), ki uporabnikom tipa Named User z
ustreznimi licencami nudi skupno dostopno to ko, prek katere lahko uporabljajo SAP-jevo licen no Programsko opremo.
Uporabnik tipa SAP Business Suite Business Expert Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh vlog, ki jih
podpira SBOP (razen pravice izvajanja Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi individualno SAPjevo licenco za uporabnika tipa SAP Business Suite Professional User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov
asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo
tako za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP Business Suite Professional User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na
podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Business Suite B2B Sales User je uporabnik tipa Named User, ki je zaposlen pri poslovnih partnerjih in ima dovoljenje izklju no
za opravljanje ene ali ve vlog, povezanih z upravljanjem naro il, ki jih podpira licen na programska oprema: (i) preverjanje razpoložljivosti produktov,
(ii) konfiguriranje naro il, (iii) oddajanje naro il, (iv) preverjanje stanja naro il, in (v) aktivnosti upravljanja naro il, povezane s to kami (i) - (iv).
Uporabnik tipa SAP ERP Business Expert Upgrade User je uporabnik tipa Named User z dovoljenjem za opravljanje vseh vlog, ki jih podpira SBOP
(razen pravice izvajanja Sprememb in/ali Dodatkov za SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi individualno SAP-jevo licenco za
uporabnika tipa SAP ERP Professional User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja.
e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika in
osnovnega uporabnika tipa SAP ERP Professional User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Application Professional Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje vseh operativnih in
administrativnih/vodstvenih vlog, ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAPjevo licenco za uporabnika tipa SAP Application Limited Professional User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov
asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo
tako za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP Application Limited Professional User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na
podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Application Limited Professional Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje omejenih vlog,
ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAP-jevo licenco za uporabnika tipa
SAP Application Business Information User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja.
e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika, kot
tudi osnovnega uporabnika tipa SAP Application Business Information User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne
pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Application Business Information Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dodeljene pravice za Uporabo (ne pa tudi
za spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ustvarjenih z licen no Obstoje o SBOP-programsko opremo, ter poro il, ki jih z
Uporabo licen ne Obstoje e SBOP-programske opreme ustvarijo uporabniki tipa Named User z ustreznimi dovoljenji izklju no za lastno rabo in ne za
korist oziroma v imenu drugih posameznikov, pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAP-jevo licenco za uporabnika tipa SAP
Application Employee User in da imata oba takšna Uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja
podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika in osnovnega
uporabnika tipa SAP Application Employee User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
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Uporabnik tipa SAP Application Employee User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje za opravljanje naslednjih vlog, ki jih podpira licen na
Programska oprema (z izjemo SBOP), vse izklju no za lastne potrebe in ne za korist oziroma v imenu drugih posameznikov: (i) Uporaba (ne pa tudi
spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ki se ustvarijo z licen no Programsko opremo, (ii) samopostrežne storitve upravljanja
s talenti (vklju no z ocenjevanjem zaposlenih, na rti razvoja zaposlenih, registracijo usposabljanja zaposlenih, poizvedbami o priložnostih za zaposlene
in odzivu nanje), (iii) planiranje potovanj in poro anje o stroških, (iv) samopostrežne storitve nabave in (v) samopostrežne storitve rezerviranja sob, pod
pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAP-jevo licenco za uporabnika tipa SAP Application Employee Self Service (ESS) User in da imata
oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora
biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP Application Employee
Self Service (ESS) User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Business Suite Professional Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje vseh operativnih in
administrativnih/vodstvenih vlog, ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAPjevo licenco za uporabnika tipa SAP Business Suite Limited Professional User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze
podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano
podporo tako za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP Business Suite Limited Professional User za ves as, ko Lastnik licence prejema
podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Business Suite Limited Professional Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje omejenih
vlog, ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAP-jevo licenco za uporabnika
tipa SAP Business Suite Business Information User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta
obstaja. e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega
uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP Business Suite Business Information User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi
takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Business Suite Business Information Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dodeljene pravice za uporabo (ne pa
tudi spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ustvarjenih z licen no programsko opremo, ter poro il, ki jih z uporabo licen ne
programske opreme ustvarijo uporabniki tipa Named User z ustreznimi dovoljenji izklju no za lastno rabo in ne za korist oziroma v imenu drugih
posameznikov, pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi dovoljenje SAP kot uporabnik tipa SAP Business Suite Employee User in da imata
oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora
biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP Business Suite Employee
User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP Business Suite Employee Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dodeljene pravice opravljanja naslednjih vlog, ki
jih podpira licen na programska oprema (z izjemo SBOP), vse izklju no za lastne potrebe tega uporabnika in ne za oziroma v imenu drugih
posameznikov: (i) uporaba (ne pa tudi spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ustvarjenih z licen no programsko opremo, (ii)
samopostrežne storitve upravljanja s talenti (vklju no z ocenjevanjem zaposlenih, na rti razvoja zaposlenih, registracija usposabljanja zaposlenih,
poizvedbe in rezultati priložnosti zaposlenih), (iii) planiranje potovanj in poro anje o stroških, (iv) namizne samopostrežne storitve nabave in (v)
samopostrežne storitve rezerviranja sob, pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi dovoljenje SAP kot uporabnik tipa SAP Business Suite
Employee Self Service (ESS) User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e
uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika in
osnovnega uporabnika tipa SAP Business Suite Employee Self Service (ESS) User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne
licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP ERP Professional Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje vseh operativnih in
administrativnih/vodstvenih vlog, ki jih podpira licen na programska oprema (razen SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi
dovoljenje SAP kot uporabnik tipa SAP ERP Limited Professional User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov
asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo
tako za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP ERP Limited Professional User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi
takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP ERP Limited Professional User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenja za opravljanje omejenih vlog, ki jih podpira
licen na programska oprema (razen SBOP), pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi dovoljenje SAP kot uporabnik tipa SAP ERP
Business Information User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja
podporo v okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika in osnovnega
uporabnika tipa SAP ERP Business Information User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP ERP Business Information Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dodeljene pravice za Uporabo (ne pa tudi za
spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ustvarjenih z licen no Obstoje o SBOP-programsko opremo, ter poro il, ki jih z
Uporabo licen ne Obstoje e SBOP-programske opreme ustvarijo uporabniki tipa Named User z ustreznimi dovoljenji izklju no za lastno rabo in ne za
korist oziroma v imenu drugih posameznikov, pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAP-jevo licenco za uporabnika tipa SAP ERP
Employee User in da imata oba takšna Uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v
okviru licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa
SAP ERP Employee User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Uporabnik tipa SAP ERP Employee Upgrade User je uporabnik tipa Named User, ki ima dovoljenje za opravljanje naslednjih vlog, ki jih podpira
licen na Programska oprema (z izjemo SBOP), vse izklju no za lastne potrebe in ne za korist oziroma v imenu drugih posameznikov: (i) Uporaba (ne pa
tudi spreminjanje in/ali prilagajanje) standardnih in interaktivnih poro il, ki se ustvarijo z licen no Programsko opremo, (ii) samopostrežne storitve
upravljanja s talenti (vklju no z ocenjevanjem zaposlenih, na rti razvoja zaposlenih, registracijo usposabljanja zaposlenih, poizvedbami o priložnostih za
zaposlene in odzivu nanje), (iii) samopostrežno planiranje potovanj in poro anje o stroških, (iv) samopostrežne storitve nabave in (v) samopostrežne
storitve rezerviranja sob, pod pogojem, da ima uporabnik tipa Named User tudi SAP-jevo licenco za uporabnika tipa SAP ERP Employee Self Service
(ESS) User in da imata oba takšna uporabnika dovoljenje za uporabo iste baze podatkov asa izvajanja, e ta obstaja. e uporablja podporo v okviru
licen ne pogodbe, mora biti Lastnik licence v celoti naro en in mora imeti pla ano podporo tako za tega uporabnika in osnovnega uporabnika tipa SAP
ERP Employee Self Service (ESS) User za ves as, ko Lastnik licence prejema podporo na podlagi takšne licen ne pogodbe.
Metrike, ki se ve inoma uporabljajo pri razširitvah za podjetja
Enterprise Foundation Package vsebuje SAP ERP in pet (5) uporabnikov tipa SAP Application Professional User.
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Naro ila na leto so opredeljena kot celotno letno koli ino ustvarjene zunanje prodaje in storitev oziroma naro ilnic, obdelanih na leto. Zunanja naro ila
so tista naro ila, ki jih niso vnesli uporabniki tipa SAP Named User.
Glavni zapisi so eden izmed pogodbenih odnosov med podjetjem in zaposlenim, igar pla a se izra unava.
Delovna mesta so definirana kot delovna mesta v organizaciji, poslovni enote, na geografski lokaciji itd. kjer se bo uporabljal SAP E-Recruiting.
Upoštevajte, da to ni isto kot število prostih delovnih mest v danem letu. Vsako delovno mesto pomeni enega in samo enega zaposlenega, ne glede na
to, ali je delovno mesto s krajšim ali polnim delovnim asom. Na primer, recimo, da ima podjetje 10.000 delovnih mest, od tega jih je 4.000 umskih
delavcev, 6.000 pa fizi nih. SAP E-Recruiting uporabljajo za zaposlovanje umskih delavcev, nekatere druge rešitve (ali dokumente) pa za zaposlovanje
fizi nih delavcev. Cena za mehanizem SAP E-Recruiting bi temeljila na 4.000/500 = 8 blokih.
enec pomeni posameznika, ki dostopa do aplikacije in se udeležuje spletnih u nih dejavnosti.
Aktivni kupci/dobavitelji so opredeljeni kot glavni zapisi o aktivnih poslovnih partnerjih s podatki o finan nih transakcijah za zadnji 2 leti. Podatki o
poslovnih partnerjih se nanašajo na aktivne poslovne partnerje (med drugim vklju no s kupci, dobavitelji, podružnicami ali sedežem).
Prihodki so prihodki, ki jih družba ustvari pri obi ajnih poslovnih dejavnostih, in drugi prihodki iz obresti, dividend, avtorskih pravic in drugih virov.
Za SAP Account & Trade Promotion Management in SAP Trade Promotion Optimization je treba upoštevati le prihodke, povezane z družbo ali
oddelkom, pri katerem se bodo uporabile zmogljivosti tega paketa.
Operativni prora un je skupni letni prora un za javni sektor SAP-jeve stranke (npr. agencije, institucije, programa ali oddelka).
Programski prora un je prora un za pridobivanje virov obrambnih organizacij (lastnih ali pogodbenih) za zagotavljanje potrebnih zmogljivosti, ki jih
predpisuje program in ki se vodijo znotraj Programske opreme.
Upravljana sredstva so skupna sredstva, razkrita v bilanci stanja, e se ta obdelujejo s SAP-jevo programsko opremo.
Uporabnik pomeni posameznike, ki neposredno ali posredno dostopajo do Programske opreme.
Za SAP Real Estate Management: Uporabnik je posameznik, ki upravlja pisarniško, maloprodajno in industrijsko premoženje ter podobne portfelje.
Uporablja se tako za lastne in uporabljane površine ter vklju uje upravljanje komercialnega premoženja in nepremi nin.
Za SAP Oil & Gas Secondary Distribution: Uporabnik je posameznik, ki uporablja eno ali ve transakcijskih kod SAP Oil & Gas Secondary Distribution.
Najemne enote so vse najemne enote, ki se upravljajo s SAP Real Estate Managementom.
Zemljiške parcele so enote zemljiš , ki se jih upravlja s Programsko opremo.
Zaposleni pomeni skupno število zaposlenih (vklju no s pogodbenimi delavci), ki jih zaposluje Lastnik licence.
Prejemniki provizij so osebe, ki prejemajo kakršnakoli pla ila prek SAP Incentive and Commissions Managementa.
Obrat WCM je definiran kot fizi ni obrat ali omrežna lokacija.
Storitveni postopki pomeni skupno letno število primerov, pritožb, dogodkov, storitvenih pogodb, garancijskih zahtevkov in storitvenih nalogov za
funkcionalno domeno za poslovno podporo.
Finan ni objekti so opredeljeni kot število finan nih objektov (vsota skupinskega ra una, operativnega ra una, stroškovnega elementa, podjetja,
profitnega centra, stroškovnega centra), ki so shranjeni v sistemu za upravljanje mati nih podatkov.
Obseg zavarovanja pomeni obseg finan nih sredstev in/ali obveznosti, za katerega bo implementirano obra unavanje zavarovanja pred obrestnim
tveganjem. Ve ji ko bo obseg upravljanja, ve funkcij zavarovanja bo potrebnih.
Objekti poslovnega partnerja (MDG) so opredeljeni kot število vseh objektov tipa poslovni partner, shranjenih v sistemu Master Data Governance. To
je vsota vseh objektov dobavitelja ter vseh uporabniško definiranih objektov tipa poslovni partner (Dobavitelj, B2B-stranka, B2B-stik, Zaposleni, Poslovni
partner itd.). Uporabniško definiran objekt se kreira z uporabo okvira Master Data Governance. Poslovni partner je fizi na oseba v organizaciji, skupina
oseb v organizaciji ali sama organizacija, ki ima kakršnokoli poslovno razmerje s podjetjem.
Objekti podatkov o produktih in drugih podatkov (MDG) so opredeljeni kot število vseh objektov mati nih podatkov, shranjenih v sistemu Master
Data Governance, ki niso tipa Finance ali Poslovni partner. To je vsota vseh objektov materiala ter vseh uporabniško definiranih objektov tipa stvar
(Produkt, Artikel, Pogodba, Lokacija, Sredstvo itd.). Uporabniško definiran objekt se kreira z uporabo okvira Master Data Governance.

Metrike, ki se ve inoma uporabljajo pri panožnih Portfelji
Ra uni so ra uni (transakcijski, var evalni in trgovalni ra uni) ali transakcije (transakcije z vrednostnimi papirji (promptni in terminski posli) in MM/FX
transakcije). Ra uni v kontekstu SAP Capital Yield Tax Management so opredeljeni kot število gotovinskih ra unov (npr. transakcijski, var evalni in
trgovalni ra uni), ki uporabljajo komponento CYT za izra un davkov ali ugotavljanje dav nih izjem.
Aktivne pogodbe so definirane kot pogodbe med oskrbovalnim podjetjem in poslovnim partnerjem za oskrbo poslovnega partnerja z elektriko, plinom,
vodo in storitvami v zvezi z odplakami ali odpadki/ iš enjem. Zato je treba za vsako storitev skleniti lo eno pogodbo (npr. oskrbovalno podjetje
poslovnega partnerja oskrbuje z elektriko, vodo in storitvami iš enja, za kar je treba skleniti tri lo ene pogodbe). Pogodba je aktivna, e je datum
prenehanja veljavnosti pogodbe za ali je enak sistemskemu datumu.
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Aktivne registrirane registrske tablice so opredeljene kot registrirane registrske tablice, za katere je bil izdan ra un v zadnjih 12 mesecih.
Vrednost prihodkov iz oglaševanja je opredeljena kot pri akovana vsota prihodkov od prodaje iz oglaševanja, ki se letno ustvari v SAP Advertising
Sales for Media.
Letni prora un za javni sektor je skupni letni prora un za javni sektor SAP-jeve stranke (npr. agencije, institucije, programa ali oddelka).
Letni prihodki in stroški so prejeti letni prihodki in izpla ani letni stroški (provizije, avtorske pravice, delež dobi ka itd.) na osnovi dogodkov dolo itve
cen in prodaje, ki se procesirajo v SAP Billing for Telecom. Prihodki in stroški so pozitivne vrednosti, pri tem pa se stroški ne odštevajo od prihodkov.
Povpre no število obdelanih transakcij/potovanj na dan (v obdobju 12-ih mesecev) je definirano kot število transakcij/potovanj/zapisov
podrobnosti o dogodku/postavk fakturiranja na dan, ki se vnese bodisi v konvergentno fakturiranje ali fakturiranje zapisov podrobnosti o dogodku. Število
transakcij na dan je opredeljeno kot povpre no število transakcij v obdobju zadnjih 12 mesecev.
Zaostali nalogi je povpre no število opravil za zaostale naloge, obdelanih v centru za zaostale naloge v koledarskem letu.
Prejemnik ban ne provizije je oseba, ki prek ICM prejema kakršnakoli pla ila, povezana s poslovanjem banke (obstoje a pogodba o proviziji).
Ban ne kartice so opredeljene kot število ra unov ban nih kartic (kreditne in pla ilne kartice), za katere se bo cena na letni osnovi dolo ila z rešitvijo
Price Optimization.
Osnovne in oddaljene lokacije: Osnovna lokacija je centralno skladiš e ali distribucijski center, iz katerega se oddaljenim lokacijam dobavlja rezervne
dele in material. Primeri oddaljenih lokacij v naftni industriji so objekti na morju (npr. ploš adi) ali oddaljeni objekti na obali. Primeri oddaljenih lokacij v
rudarstvu so rudniki ali predelovalni centri.
Pogodbe z veliko vrednostjo so opredeljene kot število predmetov (sredstev), ki se financirajo z najemnimi pogodbami v obdobju enega koledarskega
leta. Na podlagi vrednosti najetega sredstva (financirana vrednost) se za SAP Leasing dolo i 5 razli nih velikosti pogodb.Pogodbe z veliko vrednostjo so
npr. naprave za upravljanje z energijo, vozila visokega razreda, lastni specifi ni stroji, tiskalni stroji, doma a avtomatizacija (vrednost sredstva je med
100.001 in 500.000 EUR).
Proizvodnja BOEPD: BOEPD pomeni ekvivalent sod ka nafte na dan. To je enota mere, ki se uporablja v naftni industriji in ki omogo a združevanje
proizvedene, planirane ali prodane koli ine ogljikovodikov (iz konvencionalnih ali nekonvencionalnih virov). Na primer, e se proizvodnja plina na
splošno meri kot volumen na obdobje, npr. kubi ni meter na dan, je treba mersko enoto pretvoriti v sod ke nafte, da se ugotovi skupna koli ina
proizvedene nafte in plina v konsistentnih merskih enotah. Pretvorba v BOEPD je prikazana v spodnji tabeli. Za proizvodnjo BOEPD se upoštevajo
samo proizvedeni ogljikovodiki. e cen ni mogo e dolo iti na podlagi proizvedenega BOEPD (novi podjemi, ki ne proizvajajo surove nafte ali plina), se
uporabi na rtovana ali ocenjena proizvodnja podjema.
Proizvodnja BOEPD v ZDA: BOEPD pomeni sodi ekvivalenta olja na dan. To je enota mere, ki se uporablja v naftni industriji in ki omogo a
združevanje proizvedene, planirane ali prodane koli ine ogljikovodikov (iz konvencionalnih ali nekonvencionalnih virov). Na primer, e se proizvodnja
plina na splošno meri kot volumen na obdobje, npr. kubi ni meter na dan, je treba mersko enoto pretvoriti v sod ke nafte, da se ugotovi skupna koli ina
proizvedene nafte in plina v konsistentnih merskih enotah. Pretvorba v BOEPD je prikazana v spodnji tabeli. Za proizvodnjo BOEPD v ZDA se
upoštevajo samo ogljikovodiki, proizvedeni v ZDA. e cen ni mogo e dolo iti na podlagi proizvedenega BOEPD (novi podjemi, ki ne proizvajajo surove
nafte ali plina), se uporabi na rtovana ali ocenjena proizvodnja podjema.

Proizvodnja BOEPD izven ZDA: BOEPD ekvivalent sod ka nafte na dan. To je enota mere, ki se uporablja v naftni industriji in ki omogo a
združevanje proizvedene, planirane ali prodane koli ine ogljikovodikov (iz konvencionalnih ali nekonvencionalnih virov). Na primer, e se proizvodnja
plina na splošno meri kot volumen na obdobje, npr. kubi ni meter na dan, je treba mersko enoto pretvoriti v sod ke nafte, da se ugotovi skupna koli ina
proizvedene nafte in plina v konsistentnih merskih enotah. Pretvorba v BOEPD je prikazana v spodnji tabeli. Za proizvodnjo BOEPD izven ZDA se
upoštevajo samo ogljikovodiki, proizvedeni izven ZDA. e cen ni mogo e dolo iti na podlagi proizvedenega BOEPD (novi podjemi, ki ne proizvajajo
surove nafte ali plina), se uporabi na rtovana ali ocenjena proizvodnja podjema.

Predvideni/na rtovani BOEPD: BOEPD pomeni ekvivalent sod ka nafte na dan. To je enota mere, ki se uporablja v naftni industriji in ki omogo a
združevanje proizvedene, planirane ali prodane koli ine ogljikovodikov (iz konvencionalnih ali nekonvencionalnih virov). Na primer, e se proizvodnja
plina na splošno meri kot volumen na obdobje, npr. kubi ni meter na dan, je treba mersko enoto pretvoriti v sod ke nafte, da se ugotovi skupna koli ina
proizvedene nafte in plina v konsistentnih merskih enotah. Pretvorba v BOEPD je prikazana v spodnji tabeli. Za predvideni/na rtovani BOEPD se
upoštevajo samo predvideni/na rtovani ogljikovodiki.

Prodaja BOEPD: BOEPD pomeni ekvivalent sod ka nafte na dan. To je enota mere, ki se uporablja v naftni industriji in ki omogo a združevanje
proizvedene, planirane ali prodane koli ine ogljikovodikov (iz konvencionalnih ali nekonvencionalnih virov). Na primer, e se proizvodnja plina na
splošno meri kot volumen na obdobje, npr. kubi ni meter na dan, je treba mersko enoto pretvoriti v sod ke nafte, da se ugotovi skupna koli ina
proizvedene nafte in plina v konsistentnih merskih enotah. Pretvorba v BOEPD je prikazana v spodnji tabeli.
Za prodajo BOEPD se upoštevajo samo prodani ogljikovodiki.

Zgoraj navedene opredelitve metrik temeljijo na metriki BOEPD (ekvivalent sod ka nafte na dan). Kupec bo morda želel uporabiti pakete za razli ne
naftne produkte (npr. surova nafta, rafinirani produkti kot so bencin, zemeljski plin, uteko injeni naftni produkti - UNP) in/ali druge merske enote namesto
sod kov. Za omogo anje pretvorbe teh produktov in merskih enot v BOEPD lahko uporabimo naslednjo tabelo za pretvorbo.
Faktorji pretvorbe:
Predmet pretvorbe
Surova nafta*

tone (metri ne)
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kilolitri

sod ki

galone (ZDA)
19

tone/leto

Iz

pomnožiti z

tone (metri ne)

1

1.165

7.33

307.86

-

kilolitri

0.8581

1

6.2898

264.17

-

sod ki

0.1364

0.159

1

42

-

galone (ZDA)

0.00325

0.0038

0.0238

1

-

Sod ki/dan

-

-

-

-

49.8

*Dolo eno na podlagi povpre ne svetovne težnosti.
Iz
Proizvodi

sod kov v tone

ton v sod ke

kilolitrov v tone

ton v kilolitre

pomnožiti z
UNP

0.086

11.6

0.542

1.844

Bencin

0.118

8.5

0.740

1.351

Kerozin

0.128

7.8

0.806

1.240

naftni plin/dizel

0.133

7.5

0.839

1.192

Kurilno olje

0.149

6.7

0.939

1.065

Predmet pretvorbe
Zemeljski plin in UZP
Iz

milijard kubi nih milijard kubi nih ekvivalent milijona milijonov ton bilijonov
britanskih ekvivalent
milijona
metrov ZP
evljev ZP
ton nafte
UZP
toplotnih enot
sod kov nafte
pomnožiti z

1 milijarda
metrov ZP

kubi nih 1

35.3

0.90

0.73

36

6.29

1 milijarda
evljev ZP

kubi nih 0.028

1

0.026

0.021

1.03

0.18

1 ekvivalent
ton nafte

milijona 1.111

39.2

1

0.805

40.4

7.33

48.7

1.23

1

52.0

8.68

1
bilijon
britanskih 0.028
toplotnih enot

0.98

0.025

0.02

1

0.17

1 ekvivalent milijona 0.16
sod kov nafte
Merske enote

5.61

0.14

0.12

5.8

1

1 milijon ton UZP

1.38

1 metri na tona = 2204,62 funtov
= 1,1023 kratkih ton
1 kiloliter = 6,2898 sod kov
1 kiloliter = 1 kubi ni meter
1 kilokalorija (kcal) = 4,187 kJ = 3,968 britanskih toplotnih enot (Btu)
1 kilojoule (kJ) = 0,239 kcal = 0.948 britanske toplotne enote (Btu)
1 britanska toplotna enota (Btu) = 0,252 kcal = 1,055 kJ
1 kilovatna ura (kWh) = 860 kcal = 3600 kJ = 3412 britanskih toplotnih enot (Btu)
Uporabnik OGSD: Uporabnik SAP Oil & Gas Secondary Distribution je uporabnik, ki uporablja eno ali ve transakcijskih kod SAP OGSD.
Poslovni partner
Poslovni partnerji v SAP In-House Cash so opredeljeni kot glavni zapisi o aktivnih poslovnih partnerjih s podatki o finan nih transakcijah za zadnji 2 leti.
Aktivni poslovni partnerji so relevantne podružnice, centrala in zunanje banke. Zunanje banke so banke, ki se uporabljajo za prenos gotovine med
lastnim pla ilnim centrom (centrala) in zunanjo banko.
Poslovni partnerji v SAP Bank Communication Management so glavni zapisi o aktivnih poslovnih partnerjih s podatki o finan nih transakcijah za zadnji 2
leti. Aktivni poslovni partnerji so relevantne stranke in dobavitelji s podatki o finan nih transakcijah za zadnji 2 leti.
Poslovni partner v SAP Constituent Services for Public Sector je opredeljen kot zavezanec oziroma prosilec za sredstva.
Poslovni partner v SAP Payment Processing for Public Sector in SAP Receivables and Payables Management for Public Sector je opredeljen kot
zavezanec, organizacija ali podjetje.
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Poslovni partner v SAP Tax and Revenue Management for Public Sector je opredeljen kot zavezanec, davkopla evalec, dav ni uslužbenec/dav ni
ra unovodja.
Gotovinske kontrolne to ke so opredeljene kot število gotovinskih kontrolnih to k, kot so ban ne izpostave, bankomati, centralni sefi in centralni
ban ni sefi, ki so narejeni in se uporabljajo za na rtovanje povpraševanja in dobave gotovine v omrežju v APO (Advanced Planning and Optimization).
Reklamacije so opredeljene kot število novih zahtevkov, ustvarjenih v rešitvi Claims Management v obdobju enega leta.
Oglasi so opredeljeni kot število razli ic oglasov, ki se oblikujejo s SAP-jevim urejevalnikm oglasov v obdobju enega leta.
Prodane surovine so opredeljene kot število prodanih surovin (npr. koncentrat bakra, molibden, železova ruda, zlato, premog, svinec) v skladu z
modelom v SAP ERP.
Potrošniški krediti so opredeljeni kot število potrošniških kreditov (avtomobilski krediti, za katere se bo cena na letni osnovi dolo ila z orodjem Price
Optimization).
Pogodbeni ra un za SAP Customer Financial Management for Utilities in SAP Customer Financial Management for Wholesale Utilities je opredeljen
kot ra un, v katerem se obdelujejo podatki knjiženja za pogodbe za pošiljanje ali pogodbene postavke, za katere veljajo enaki dogovori o izterjavi/pla ilu.
Pogodbeni ra un za SAP Customer Financials Management for Telecommunications in SAP Convergent Invoicing for Telecommunications je opredeljen
kot ra un, v katerem se obdelujejo podatki knjiženja za pogodbe za pošiljanje ali pogodbene postavke, za katere veljajo enaki dogovori o izterjavi/pla ilu.
Cena temelji na najve jem številu pogodbenih ra unov v mati ni datoteki.
Pogodbeni ra un za SAP Bill-to-Cash Management for Postal in SAP Bill-to-Cash Management for Postal, možnost konvergentnega fakturiranja:
Pogodbeni ra un je v tem kontekstu ra un, v katerem se obdelajo podatki knjiženja za pogodbe ali pogodbene postavke, za katere velja enak dogovor o
zbiranju/pla ilu. Cena temelji na najve jem številu pogodbenih ra unov v mati ni datoteki. Pogodbeni ra uni so pomožne knjige strank za zbiranje
odprtih postavk in pla il. Za posamezno stranko je mo uporabiti razli ne ra une.
Poslovni ra uni so opredeljeni kot število ra unov podjetij. Poslovni ra uni nosijo visoko vrednost in so v veliki meri individualizirani depozitni in pla ilni
produkti za poslovni trg ter pogosto nastopajo v hierarhi nih strukturah oziroma skupinah ra unov. Cena pogosto temelji na skupini ra unov namesto na
posameznih ra unih (npr. sistem vodenja skupnega ra una denarnih sredstev). Ra une podjetij je mogo e vklju iti v krovno pogodbo in v tem primeru
jih je mogo e upravljati z aplikacijo SAP for Banking ali prek zunanjega sistema.
Poslovni kupci so opredeljeni kot število datotek o strankah, ki je število poslovnih partnerjev (kupci, potencialni kupci, kontakti itd.); razlikujemo med
maloprodajnimi kupci, poslovnimi kupci (podjetji) in ban nimi uslužbenci (v primeru službe za pomo uporabnikom); šteti je treba vse poslovne partnerje,
ki so povezani z na rtovano uporabo rešitve (posamezni oddelki/podružnice, skupine kupcev itd.) . V primeru podpore zaposlenim (s pomo jo orodja
SAP Solution Manager) je to metriko treba uporabiti za osebje službe za podporo uporabnikom. Zaposleni, ki samo poro ajo o težavah, potrebujejo
licenco za uporabnika tipa Named User.
Poslovni krediti so opredeljeni kot zelo individualizirani kreditni produkti za poslovni trg z visoko vrednostjo.
Kupec je definiran kot število aktivnih zapisov o partnerjih v bazi podatkov.
Število kupcev, ki so bili deležni trženja, se izra una kot:
Število enoli nih kupcev, ki so bili deležni katere koli aktivne (objavljene) trženjske kampanje v danem koledarskem letu
PLUS
število enoli nih, aktivnih udeležencev programov zvestobe v koledarskem letu
lan velja za aktivnega, dokler je status njegovega lanskega zapisa "aktiven" v sistemu SAP CRM, ne glede na število zapisanih dejavnosti.
Nosilnost (DWT) je teža, ki jo ladja prevaža oz. bi jo lahko varno prevažala. Pri drugih na inih transporta DWT ustreza toni.
Depoziti so opredeljeni kot število depozitnih ra unov (var evalni, ra uni denarnega trga, teko i, vezane vloge itd.), za katere se bo cena na letni osnovi
dolo ila z rešitvijo Price Optimization.
Izvedeni vrednostni papirji so opredeljeni kot finan ni instrument, katerega vrednost je odvisna od drugega vrednostnega papirja.
Naprava pomeni napravo na prodajnem mestu ali mobilno napravo za aplikacijo Mobile POS.
Na rtovano število zaposlenih je opredeljeno kot najve je možno število zaposlenih, ki jih je treba upoštevati pri planiranju.
Postavke opreme so definirane kot mati ni zapisi opreme. Vsak mati ni zapis opreme, dodeljen Equipment and Tools Management (ETM), se
upošteva pri dolo itvi cene. Mati ni zapis opreme je mogo e konfigurirati kot en sam kos opreme (npr. žerjav) ali kot "ve delno opremo" (kjer inventar
vsebuje npr. 100 vrtalnikov); v obeh primerih se za dolo itev cene šteje samo en mati ni zapis opreme.
Dogodki so opredeljeni kot maksimalno število podatkovnih zapisov o dogodkih, ki so procesirani in shranjeni v bazi podatkov v obdobju enega leta.
Kon ni izdelki so opredeljeni kot skupno število dodatnih kon nih izdelkov, ki jih vsako leto izdela ali vzdržuje kupec. Kon ni izdelki so med drugim
vozila in glavni deli, kot so motorji, osi in menjalniki. Vklju eni so garancijski zahtevki, ki so ustvarjeni s storitveni nalogi Dealer Business Management
(DBM) oziroma so poslani ali prejeti s pomo jo sistema SAP DBM ter niso predmet nadaljnje obdelave. V primeru daljše uporabe garancijskih funkcij ta
izjema ne velja. Cena garancijskih zahtevkov (servisni zahtevki) sledi oblikovanju cen v "SAP Aftersales Support for Automotive".
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Kon ni produkti so opredeljeni kot število kon nih produktov, na rtovanih v matriki hitrega planiranja, tabeli planiranja zaporedja in/ali planiranju
mešanice modelov.
Ekvivalent polnega delovnega asa (FTE) se nanaša tako na zaposlene v licen ni organizaciji kot tudi na nezaposlene delavce, ki stalno ali za asno
delajo pri nujnih aktivnostih in jih usmerja, nadzira ali vodi licen na organizacija za namene reševanja kriti nih ali nujnih situacij.
Unov ljiva sredstva so sredstva za delovno mesto, hipoteko in leasing.
Financirana sredstva so vse pogodbe (leasing, posojila itd.), ki jih upravlja SAP Funding Management in se trenutno refinancirajo. V tem kontekstu je
dejanski znesek vsota vseh transakcij refinanciranja s statusom "fiksno" ali "financirano".
Kosmate obra unane premije (GWP) zavarovalnice so vsota doseženih kosmatih obra unanih zavarovalnih premij v poslovnem letu,
obdelane v SAP-jevi rešitvi.

e so te

Gigavat (GW) je enota nameš ene zmogljivosti. Nameš ena zmogljivost je najve ja proizvodna zmogljivost elektrarne na osnovi nazivne mo i. Pri
elektrarnah je treba upoštevati elektri no in toplotno energijo. Nameš ena zmogljivost elektrarne se meri v vatih; obi ajno se uporablja enota megavat
(MW) ali gigavat (GW).
Produkti za stanovanjsko financiranje so opredeljeni kot število stanovanjskih kreditov in kreditnih linij (npr. HELOC, HEL in FRLO), za katere se bo
cena na letni osnovi dolo ila z rešitvijo Price Optimization.
Krediti visoke vrednosti: Število kreditov visoke vrednost. Krediti visoke vrednosti imajo obi ajno kompleksno strukturo in so zelo prilagojeni stranki na
podro ju podjetniškega ban ništva. Ti so lahko vklju eni v refinanciranje s sindiciranjem.
Zapisi o interakcijah so opredeljeni kot skupno število zapisov o interakcijah, ki se letno ustvarijo v centru za interakcije SAP CRM.
Mešana družba je pogodbeno razmerje, pri katerem se združita dve ali ve strank z namenom izvedbe dolo enega poslovnega podjema. Vse stranke
se dogovorijo, da si bodo delile dobi ek in izgubo podjetja. Treba je upoštevati maksimalno število mešanih družb na leto.
Prihodek od licenc je opredeljen kot letna vrednost, ki jo družba ustvari z monetizacijo licenc intelektualne lastnine, obravnavano v sistemu SAP IPM.
Prihodek od licenc vklju uje finan no validacijo poslov, ki so implementirani v SAP IPM, vendar pa tu ni vpla ila, kot npr. pri menjalnem poslu.
Sklopi limitov so opredeljeni kot število trenutnih Sklopov limitov, ki se uporabljajo znotraj sistema.
Koli ina kreditov v bilanci stanja: Koli ina kreditov v bilanci stanja.
Logisti ne lokacije so opredeljene kot obrati, distribucijski centri, stranke in dobavitelji/prodajalci, modelirani v SAP APO (Advanced Planning and
Optimization), kjer se na rtujejo produkti ali resursi.
Lokacija v scenariju Sodelovanje stranke je opredeljena kot del mati nih podatkov, ki jih je treba dolo iti pri implementaciji in uporabi sistema.
Lokacija je lahko npr. obrat, skladiš e, distribucijski center, ki je vklju en v procese poslovnega sodelovanja v okviru Sodelovanja stranke. To vklju uje
vse lokacije stranke, ki npr. sprejemajo blago, in vse lokacije dobavitelja, ki npr. odpremljajo blago, oziroma lokacije, ki jih je treba definirati v sistemu pri
izvajanju scenarijev Sodelovanja stranke.
Lokacija v scenariju Zunanja proizvodnja je opredeljena kot del mati nih podatkov, ki jih je treba dolo iti pri implementaciji in uporabi sistema.
Lokacija je lahko npr. obrat, skladiš e, distribucijski center, ki je vklju en v procese poslovnega sodelovanja v okviru scenarija Zunanja proizvodnja. To
vklju uje vse lokacije v lasti in upravljanju pogodbenega proizvajalca ter vse kup eve lokacije, kjer se npr. opravlja prevzem blaga oziroma ki jih je treba
definirati v sistemu med izvajanjem scenarijev Zunanje proizvodnje.
Lokacija v scenariju Sodelovanje pri kakovosti je opredeljena kot del mati nih podatkov, ki jih je treba dolo iti pri implementaciji in uporabi sistema.
Lokacija je lahko npr. obrat, skladiš e, distribucijski center, ki je vklju en v procese poslovnega sodelovanja v okviru Sodelovanja pri kakovosti. To
vklju uje vse lokacije v lasti in upravljanju dobavitelja ter vse kup eve lokacije, kjer se npr. opravlja prevzem blaga oziroma ki jih je treba definirati v
sistemu med izvajanjem scenarijev Sodelovanja pri kakovosti.
Lokacija v scenariju Sodelovanje dobaviteljev je opredeljena kot del mati nih podatkov, ki jih je treba dolo iti pri implementaciji in uporabi sistema.
Lokacija je lahko npr. obrat, skladiš e, distribucijski center, ki je vklju en v procese poslovnega sodelovanja v okviru Sodelovanja dobaviteljev. To
vklju uje vse lokacije v lasti in upravljanju dobavitelja ter vse kup eve lokacije, kjer se npr. opravlja prevzem blaga oziroma ki jih je treba definirati v
sistemu med izvajanjem scenarijev Sodelovanja dobaviteljev.
Lokacija v scenariju U inkovite proizvodnje je opredeljena kot vse lokacije partnerja (lokacije stranke in lokacije dobavitelja) v mati ni datoteki rešitve
SNC (ICH) in vsi povezani partnerji JIT/JIS (Just-in-time/Just-in-sequence) v tabeli JITCU. Vsaka licencirana lokacija partnerja poleg tega vklju uje še
dodatnih 50.000 vhodnih klicev JIT/JIS na leto. Za izra un licen nine se v tem primeru štejejo povezane lokacije partnerja/partnerji po obratih stranke
(npr. 2 obrata dobavitelja enega podjetja, ki dobavlja obratu stranke, se štejeta kot 2 lokaciji partnerja) .
Objekti vzdrževanja so vsi objekti, ki so dolo eni v mati ni datoteki MSP (na rtovanje vzdrževanja in servisiranja) (ve ji sklopi, kot so letala ali motorji).
Trženjske transakcije: so opredeljene kot število aktivnih kampanj, dolo enih v sistemu SAP CRM, pove ano za število aktivnih lanstev v programu
sklada za razvoj trga (MDF) na letni ravni. Aktivno lanstvo v programu MDF je takšno lanstvo, pri katerem je partner v tem letu oddal najmanj eno
zahtevo po pobudi MDF.
Pogodbe s srednjo vrednostjo so opredeljene kot število predmetov (sredstev), ki se financirajo z najemnimi pogodbami v obdobju enega
koledarskega leta. Ob upoštevanju financirane vrednosti se za namene SAP Leasing dolo i 5 razli nih pogodb. Pogodbe s srednjo vrednostjo so npr.
tovornjaki, velika vozila, gradbena oprema in vili arji (vrednost sredstva je med 50.001 in 100.000 EUR).
Hipoteke so opredeljene kot število hipotekarnih ra unov, katerim se bo cena na letni ravni dolo ila z rešitvijo Price Optimization.
ZAUPNO
SOFTWARE USE RIGHTS slSL.v.11-2011

22

Mikro posojila so zelo standardizirana posojila nizke vrednosti, ki jih izda banka ali druga institucija v državah v razvoju. Mikro posojila je mogo e
ponuditi, pogosto tudi brez zavarovanja, posamezniku ali skupini posojilojemalcev.
Mikro hranilni ra uni so zelo standardizirane storitve za vloge, s katerimi lahko ljudje shranijo manjše denarne zneske za porabo v prihodnosti, pogosto
brez zahtev o minimalnem stanju na ra unu. To ne more biti fiksni depozitni ra un.
Število primerov na leto so povezane informacije o dolo enem dogodku, ki ga obdeluje vodja primera. Primer je torej skupina informacij, ki bi se
hranile v fizi ni mapi, zdaj pa se hranijo znotraj zapisa v SAP-jevem sistemu.
Objektiso pogodbe za finan ne produkte, ki se prodajajo na maloprodajnem trgu in pri poslovanju OTC (preko okenca) (primeri: posojila, posojilna
sredstva) in standardizirani produkti, ki jih je mo kupiti in prodati na odprtem trgu (borza) (npr. delnice, opcije, ki kotirajo na borzi, obveznice).
Število ambulantnih dni v letu: En ambulantni dan se šteje, e je bil bolnik v ambulanti zdravljen en koledarski dan, ne glede na koli ino dela, ki je bilo
ta dan opravljeno, in na to, kako je bilo delo dokumentirano v SAP-jevem sistemu (pri enem ali ve primerih zdravljenja in v primerih enega ali ve
prestavljenih obiskov).
Ogledi strani (na leto) so opredeljeni kot število uspešnih prikazov spletne strani v uporabnikovem spletnem brskalniku (v 12 mesecih), ki je zabeleženo
v dnevniških datotekah na spletnem strežniku. K tej metriki se štejejo samo spletne strani, naložene na SAP-jev strežnik.
P/C/S, ki temeljijo na denarnem toku: Posojila, ki temeljijo na denarnem toku, razen potrošniških posojil, so opredeljena kot:
1. Zasebno ban ništvo/kompleksno individualno ban ništvo/ban ništvo za MSP/hipoteke vklju ujejo produkte z dolo eno stopnjo personalizacije na
ravni stranke za posameznike in mala oz. srednje velika podjetja.
2. Posojila podjetjem so zelo individualizirani posojilni produkti za poslovni trg in imajo lahko zelo kompleksno strukturo.
3. Stanje vrednostnih papirjev
Udeleženec je opredeljen kot lan konteksta za kontrolo dostopa ali kot uporabnik, ki uporablja Business Contex Viewer.
Število zdravljenih bolnikov v letu: Število zdravljenih bolnikov v koledarskem letu v institucijah, ki uporabljajo SAP-jev sistem. Bolnike se šteje le
enkrat, ne glede na to, kolikokrat v letu so se zdravili v bolnišnici.
Število oseb v zdravljeni populaciji je število oseb, ki so del populacije, zdravljene v sistemu zdravstva, v katerem se uporablja Programska oprema.
Fizi ne lokacije so vsi rudniki, koncentratorji, predelovalni obrati, topilnice, rafinerije, distribucijski centri (zaloge) in pristaniš a.
Lokacija dobave z dodeljenim naprednim aktivnim števcem. Lokacija dobave je to ka, za katero se opravi komunalna ali druga storitev. Števec je
napreden, e podpira dvosmerno komunikacijo (t.i. "pametni števec"); števec je aktiven, e je bil status sistema nastavljen na "Aktivno" (obi ajno po
vgradnji števca, da se prikaže pripravljenost števca); števec je "Dodeljen" lokaciji dobave, e je bil vgrajen v namestitev in je bila ta namestitev dodeljena
mestu dobave.Tone proizvodnje: Tone proizvodnje so opredeljene kot obseg proizvodnje v enem letu.
Manjši obrat: je opredeljen kot obrat z najve 500 zaposlenimi: Obrat je fizi na lokacija, ki je v lasti ali jo upravlja družba, podprto s Programsko
opremo. Zaposleni na obrat so vsi zaposleni in izvajalci, ki delajo v obratu.
SAP Product Structure Synchronization: Vsak zunanji proizvodni obrat velja za manjši obrat. Zunanji proizvodni obrat je fizi na lokacija, ki je v lasti ali jo
upravlja dobavitelj ali partner, ki je del scenarija od razvoja do proizvodnje ki ga podpira Product Structure Synchronization.
Srednji obrat je opredeljen kot obrat z od 501 do 5.000 zaposlenimi. Obrat je fizi na lokacija, ki je v lasti ali jo upravlja družba, podprto s Programsko
opremo. Zaposleni na obrat so vsi zaposleni in izvajalci, ki delajo v obratu.
Ve ji obrat je opredeljen kot obrat z ve kot 5,000 zaposlenimi. Obrat je fizi na lokacija, ki je v lasti ali jo upravlja družba, podprto s Programsko
opremo. Zaposleni na obrat so vsi zaposleni in izvajalci, ki delajo v obratu.
Pri SAP Operations Management for Mining: Obrati so rudniki, koncentratorji, predelovalni obrati, topilnice, rafinerije, distribucijski centri (zaloge) in
pristaniš a. Zaposleni vklju ujejo lastne zaposlene na delovnih operacijah, pogodbeni partnerji, administrativno in vzdrževalno osebje.
Lokacije dobave: Lokacija dobave je to ka, za katero se opravi komunalna ali druga storitev.
Prora un portfelja, ki se upravlja s SAP Business Planning za T&L, je opredeljen kot skupni letni (koledarsko ali poslovno leto) prora un vseh "aktivnih"
postavk portfelja, ki jih vsebuje SAP Business Planning za T&L.
Prodajno mesto je fizi na trgovina ali trgovina znotraj trgovine. Cena temelji na skupnem številu vnosov mest prodaje v mati no datoteko.
Transakcije na prodajnem mestu: Letno število prodajnih nalogov na podlagi posameznih nalogov, ki jih je sprožil SAP CRM, in transakcijskih postavk
prodajnega mesta, izvršenih v sistemu SAP CRM.
Ra uni za zasebno ban ništvo/MSP: Ra uni za zasebno ban ništvo/MSP so opredeljeni kot število ra unov za zasebno ban ništvo/MSP. Produkti
depozitnih ra unov z dolo eno mero individualizacije za stranko. Ra une za zasebno ban ništvo/MSP je mogo e vklju iti v krovno pogodbo in v tem
primeru jih je mogo e upravljati z aplikacijo SAP for Banking ali prek zunanjega sistema.
Zasebna ban na posojila, kompleksna individualna posojila, posojila za MSP: Število zasebnih ban nih posojil, kompleksnih individualnih posojil
ter posojil za MSP. Ta vrsta poslovanja zajema upravljanje produktov z dolo eno mero personalizacije na ravni stranke za posameznike in mala oz.
srednjevelika podjetja. Nabor produktov pokriva isto vrsto produkta kot potrošniško ban ništvo, vendar je bolj kompleksen ter ima višjo stopnjo
individualizacije in vrednosti.
Prora un za izdatke v javnem sektorju: Letni prora un za izdatke v javnem sektorju kot objavljeni podatki o obveznih nabavah v prora unskem letu.
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Obseg izdatkov za R&R: Letni izdatki podjetja ali ustrezne poslovne enote za dejavnosti raziskav in razvoja iz ra unovodskih izkazov, vklju no s
številom zaposlenih, opremo in povezanimi projekti.
Ra uni fizi nih oseb: Število ra unov fizi nih oseb. Ra uni fizi nih oseb so standardizirani depozitni produkti s preprosto strukturo in nizko vrednostjo
in so namenjeni masovnemu trgu. Interni ra uni se morajo prav tako uvrstiti med ra une fizi nih oseb. Ra uni fizi nih oseb so lahko vklju eni v krovno
pogodbo.
Denarni tokovi fizi nih oseb: Na denarnih tokovih temelje i potrošniški krediti so opredeljeni kot standardizirani na denarnih tokovih temelje i kreditni
produkti za masovni trg splošnega prebivalstva. Nabor produktov zajema posojila s preprosto strukturo in nizko vrednostjo za financiranje potrošniških
izdelkov, avtomobilov in potovanj.
Maloprodajni kupci: Število datotek o strankah = število poslovnih partnerjev (kupci, potencialni kupci, kontakti itd.); razlikujemo med maloprodajnimi
kupci, poslovnimi kupci (podjetji) in ban nimi uslužbenci (v primeru službe za pomo uporabnikom); šteti je treba vse poslovne partnerje, ki so povezani
z na rtovano uporabo rešitve (posamezni oddelki/podružnice, skupine kupcev itd.) .
V primeru podpore zaposlenim (s pomo jo orodja SAP Solution Manager) je to metriko treba uporabiti za osebje službe za podporo uporabnikom.
Zaposleni, ki samo poro ajo o težavah, potrebujejo licenco za uporabnika tipa Named User.
Potrošniški krediti: Število potrošniških kreditov. Potrošniški krediti so standardizirani kreditni produkti, namenjeni masovnemu trgu splošnega
prebivalstva. Nabor produktov obi ajno zajema kredite s preprosto strukturo in nizko vrednostjo.
Izdatki za pravice: so opredeljeni kot skupni znesek letnih izdatkov družbe za nakup pravic intelektualne lastnine. Izdatki za pravice vklju ujejo finan no
validacijo poslov, ki so implementirani v SAP IPM, vendar pa tu ni vpla ila, kot npr. pri menjalnih poslih.
Vrednost prodajne priložnosti je opredeljena kot skupna vrednost vseh prodajnih priložnosti, ustvarjenih v sistemu SAP CRM na letni ravni.
Prodajni nalogi so opredeljeni kot letno število prodajnih nalogov na podlagi posameznih nalogov, ki so izvedeni v sistemu in sproženi iz sistema SAP
CRM.
Vrednost prodaje je opredeljena kot ocenjena skupna vrednost prodaje, ustvarjena v rešitvi SAP Product Sales and Distribution for Media na letni ravni.
Zavarovane terjatve do podjetij so opredeljene kot zelo individualizirani produkt s terjatvami (posojilo, kredit, kreditni produkt ...) za poslovni trg, ki se
upravlja bodisi prek aplikacije SAP for Banking ali zunanjega sistema, te terjatve pa so zavarovane z enim ali ve oblik zavarovanja.
Zavarovani mikro krediti so opredeljeni kot manjši zneski, ki jih banka ali druga institucija na podlagi poroštva posodi stranki, posamezniku ali prek
skupine posojilojemalcev.
Zavarovane terjatve iz zasebnega ban ništva, kompleksnih individualnih produktov in MSP so opredeljene kot zelo individualizirane terjatve
(posojilo, kredit, kreditni produkt) na ravni stranke, ki se upravlja bodisi prek aplikacije SAP for Banking ali zunanjega sistema, te terjatve pa so
zavarovane z eno ali ve oblikami zavarovanja.
Zavarovane maloprodajne terjatve so opredeljene kot standardizirani produkt s terjatvami (posojilo, kredit, kreditni produkt ...) za masovni trg, ki se
upravlja bodisi prek aplikacije SAP for Banking ali zunanjega sistema, te terjatve pa so zavarovane z eno ali ve oblik zavarovanja.
Povpraševanje po storitvah je opredeljeno kot letno število povpraševanj, povezanih s servisnimi storitvami, vklju ujo tipe servisnih procesov:
pritožbe, servisni nalogi, dogodki storitve, zahteve za storitev, naro ila popravil, zahtevki za spremembe, garancijski zahtevki in težave.
Zaloga rezervnih delov je opredeljena kot trenutna vrednost zalog rezervnih delov na klju ni datum bilance v skladu z veljavnimi ra unovodskimi
standardi.
Zahteve za storitev in garancijski zahtevki so opredeljeni kot letno število povpraševanj glede storitev, vklju ujno s tipi storitvenih procesov: pritožbe,
servisni nalogi, dogodki storitve, zahteve za storitev, naro ila popravil, zahtevki za spremembe, garancijski zahtevki in težave, pove ano za število
garancijskih zahtevkov (obdelanih v sistemu ERP).
Pošiljka je opredeljena kot fizi na pošiljka tovora od izvora do destinacije. Pošiljke so konsolidirane pošiljke, kot so zabeležene v programski opremi v
obdobju enega leta.
Ponudniki logisti nih storitev: Pošiljke so konsolidirane pošiljke (naro ila/rezervacije/zaposlitve ali postavke), kot so zabeležene v sistemu v
obdobju enega leta. V panogi se "tovorni list" (cestni, zra ni ali morski) nanaša tudi na pošiljko znotraj sistema SAP.
Predelovalna industrija: Pošiljke so konsolidirane pošiljke, kot so zabeležene v sistemu v obdobju enega leta. V predelovalni industriji pošiljke
pomenijo dobave, pošiljke, zabojnike, tovornjake ali vagone.
Blago za široko porabo: Pošiljke so konsolidirane pošiljke, kot so zabeležene v sistemu v obdobju enega leta. V industriji blaga za široko
porabo pomenijo pošiljke produkte, naloge ali tovore (=vozila).
Pošta: Pošiljke so konsolidirane pošiljke, kot so zabeležene v sistemu v obdobju enega leta. Dobave se vedno upoštevajo kot tovorne enote.
Poleg dobav so lahko tovorne enote tudi manipulacijske enote, nalogi, vozila ali paketi.
Pogodbe z majhno vrednostjo so opredeljene kot število predmetov (sredstev), ki se financirajo z najemnimi pogodbami v obdobju enega
koledarskega leta. Ob upoštevanju financirane vrednosti se za namene SAP Leasing dolo i 5 razli nih pogodb. Pogodbe z majhno vrednostjo so npr.
vozila, zdravniške naprave ali IT-oprema (vrednost sredstva je med 5.001 in 50.000 EUR).
Glavni zapisi materiala in rezervnih delov so opredeljeni kot trenutna vrednost zalog rezervnih delov na klju ni datum bilance v skladu z veljavnimi
ra unovodskimi standardi.
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Obseg izdatkov je opredeljen kot skupni znesek letnih izdatkov podjetja za neposredno in posredno blago in storitve. Pri licenciranju SAP
BusinessObjects Electronic Invoicing for Brazil (NFE Inbound) se upošteva samo Obseg izdatkov v Braziliji.
Študent je opredeljen kot študent, ki je med študijskim letomvpisan na izobraževalno institucijo za dolo eno asovno obdobje. Opomba: Študenti, ki do
tega paketa dostopajo z namenom pregleda podatkov, spremembe naslova, pla evanja ra unov in potrdil o dostavi, ne potrebujejo licence za
uporabnike tipa Named User.
Naro nine so opredeljene kot dogovor med stranko in ponudnikom za dostop do ali uporabo nudene storitve pod dolo enimi pogoji. Ena stranka ali
naro nik ima lahko eno ali ve razli nih naro nin na razli ne ali podobne storitve. V paketu se vsaka vklju ena naro nina na glavno storitev šteje kot 1
naro nina (npr. v paketu Troj ek, ki vsebuje storitve mobilne telefonije, širokopasovnega interneta in IPTV, bi bile zara unane 3 naro nine).
Sindicirana posojila: Sindicirana posojila velikega obsega, t.j. pogodbe z veliko vrednostjo (npr. za infrastrukturne projekte).
Telekomunikacijska naro ila so opredeljena kot skupno letno število naro il in prijav (za posamezne storitvene produkte ali pakete), procesov
sprememb (npr: sprememb tarif ali naro nin) in odpovedi.
Naslovi so opredeljeni kot število naslovov, s katerimi se aktivno upravlja v obdobju zadnjih treh let, po podatkih, ki jih sporo i izdajatelj.
Proizvedena tonaža: maksimalna tonaža, proizvedena v enem dnevu.
Storitve, povezane s potovanji/vozili (na dan) so opredeljene kot skupno število transakcij na dan, ki se obdelajo v konvergentnem sistemu
obra unavanja in so opredeljene kot izhodni podatki o cenah (en vhodni podatek zapisa podrobnosti o dogodku/postavke z možnostjo obra una lahko
ustvari enega ali ve izhodnih podatkov o cenah). e v storitvah, povezanih s potovanji/vozili, sodeluje ve oseb, se poleg originalnih transakcij štejejo
tudi dodatne transakcije, ki jih sproži mehanizem SAP Convergent Charging za obra un.
Transakcije na dan: Transakcije na dan so opredeljene kot skupno število transakcij na dan, ki se obdelajo v konvergentnem sistemu obra unavanja in
so opredeljene kot izhodni podatki o cenah (en vhodni podatek lahko ustvari enega ali ve izhodnih podatkov o cenah). Število licenciranih transakcij na
dan mora biti dovolj visoko, da zadosti dnevom, ko prihaja do konic, t.j. na katerikoli dan v letu mora biti dejanski obseg transakcij na dan manjši ali enak
licenciranemu obsegu transakcij na dan.
Predhodno pla ane telekomunikacije: dolo anje cen oziroma obra unavanje rezultatov za ra une za porabljene storitve, ki so bili pla ani vnaprej.
Naknadno pla ane telekomunikacije: Dolo anje cen oziroma obra unavanje rezultatov za ra une za porabljene storitve, ki bodo pla ani po generiranju
ra unov oziroma izpiskov o pla ilu.
Vozila: Število kon nih izdelkov, naro enih v enem letu. Kon ni izdelki vklju ujejo vozila in glavne sklope, kot so motorji, osi in menjalniki.
Pogodbe z zelo veliko vrednostjo so opredeljene kot število predmetov (sredstev), ki se financirajo z najemnimi pogodbami v obdobju enega
koledarskega leta. Ob upoštevanju financirane vrednosti se za namene SAP Leasing dolo i 5 razli nih pogodb. Pogodbe z zelo veliko vrednostjo so
npr. ladje, elektrarne, naftne ploš adi, letala ali kompleksni IT-projekti (vrednost sredstva je nad 500.000 EUR).
Pogodbe z zelo majhno vrednostjo so opredeljene kot število predmetov (sredstev ali storitev brez sredstva), ki se financirajo z najemnimi pogodbami
v obdobju enega koledarskega leta. Ob upoštevanju financirane vrednosti se za namene SAP Leasing dolo i 5 razli nih pogodb. Pogodbe z zelo
majhno vrednostjo so npr. namizni ra unalniki, prenosni ra unalniki, kopirni stroji ali tiskalniki (vrednost sredstva je med 0 in 5.000 EUR).
Ponderirana velikost organizacije v FTE: Ponderirana velikost organizacije odraža število ekvivalentov zaposlenih s polnim delovnim asom (FTE-jev)
v organizaciji - vklju no z vojaškim in civilnim osebjem ter rezervisti.
Skladiš e je opredeljeno kot zgradba, soba ali prostor v tovarni ali poslovnih prostorih, ki se uporablja za shranjevanje blaga, surovin ali delov
(polizdelkov).
Majhno skladiš e je opredeljeno kot skladiš e z do 5,000 postavkami dobave na dan. Skladiš e je zgradba, soba ali prostor v tovarni ali poslovnih
prostorih, ki se uporablja za shranjevanje blaga, surovin ali delov (polizdelkov). Postavka dobave pri dolo itvi velikosti skladiš a je posamezna vhodna
ali izhodna postavka dejanske dobave za prevzem ali izdajo blaga, ki lahko vsebuje material, koli ino, dolo itev lokacije, datum uskladiš enja ali
komisioniranja ter šaržo.
Srednje skladiš e je opredeljeno kot skladiš e z od 5.001 do 35.000 postavkami dobave na dan. Skladiš e je zgradba, soba ali prostor v tovarni ali
poslovnih prostorih, ki se uporablja za shranjevanje blaga, surovin ali delov (polizdelkov). Postavka dobave pri dolo itvi velikosti skladiš a je
posamezna vhodna ali izhodna postavka dejanske dobave za prevzem ali izdajo blaga, ki lahko vsebuje material, koli ino, dolo itev lokacije, datum
uskladiš enja ali komisioniranja ter šaržo.
Veliko skladiš e je opredeljeno kot skladiš e z ve kot 35,000 postavkami dobave na dan. Skladiš e je zgradba, soba ali prostor v tovarni ali poslovnih
prostorih, ki se uporablja za shranjevanje blaga, surovin ali delov (polizdelkov). Postavka dobave pri dolo itvi velikosti skladiš a je posamezna vhodna
ali izhodna postavka dejanske dobave za prevzem ali izdajo blaga, ki lahko vsebuje material, koli ino, dolo itev lokacije, datum uskladiš enja ali
komisioniranja ter šaržo.
Uporabnik spletnega kanala je opredeljen kot zaposleni zunanjih Poslovnih partnerjev, ki imajo dovoljenje samo za izvajanje dejavnosti B2B-prodaje
in/ali upravljanja storitev in/ali vzdrževanja uporabnikov, ki jih podpira programska oprema za spletni kanal.
Metrike, ki se ve inoma uporabljajo pri SAP NetWeaver
Procesor: Vsak procesor, ki poganja vsaj del licen ne programske opreme, se upošteva v celoti.
Pri štetju fizi nih procesorjev se upošteva in šteje vsako jedro fizi nega procesorja, ki poganja vsaj del licen ne programske opreme, vklju no s tistimi, ki
so za asno dodeljeni ali na rtovani za obdelovanje v asu konic.
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Pri štetju virtualnih procesorjev se upošteva in šteje vsako jedro virtualnega procesorja, ki poganja vsaj del licen ne programske opreme, vklju no s
tistimi, ki so za asno dodeljeni ali na rtovani za obdelovanje v asu konic. e se bo programska oprema izvajala v popolnoma virtualnem okolju, se
fizi ni procesorji ne bodo upoštevali.
Izra un metri ne vrednosti procesorja: Za vsak procesor se prvo procesorsko jedro pomnoži z 1, vsako dodatno procesorsko jedro pa z 0,5. Seštevek
vseh procesorjev se nato zaokroži na naslednje celo število.
Vrsta adapterja: Adapterji za zaledne aplikacije morajo imeti licenco za vsako vrsto uporabe adapterja (t.j. povezovanje s sistemom Oracle, Siebel itd.),
ne glede na število instalacij ali priklju enih sistemov, ne glede na to, ali se adapter uporablja skupaj s SAP-jevo rešitvijo, ki zahteva SAP PI, ali pa se
uporablja v lastnem scenariju.
GB na mesec je celoten obseg sporo il, izražen v gigabajtih (GB) na mesec, ki se procesira v ustrezni SAP-jevi aplikaciji.
Namestitev : Namestitev je opredeljena kot instanca programske opreme, ki je nameš en na dolo eni napravi.
Pomnilnik rezine je pomnilnik strežniške rezine.
Zunanji lani skupnosti so ljudje, ki niso zaposleni v organizacijah, kot so na primer šole, univerze, dobrodelne ustanove, vladne organizacije ali
poslovne tretje osebe, kar med drugim vklju uje stranke, zaposlene pri distributerjih in dobaviteljih, ki imajo licenco samo za dostop do programske
opreme SAP Enterprise Portal. Zunanjim lanom skupnosti ni dovoljeno uporabljati drugih SAP-jevih rešitev in njihovih komponent. Zaposleni poslovne
tretje osebe, ki sodelujejo pri skupnih poslovnih scenarijih, ki poleg dostopa programske opreme SAP Enterprise Portal potrebujejo dodaten dostop,
morajo biti licencirani kot uporabniki tipa Named User za ustrezno SAP-jevo programsko opremo.
Objekti poslovnega partnerja so opredeljeni kot število vseh objektov tipa poslovni partner, shranjenih v sistemu Master Data Governance. To je vsota
vseh objektov dobavitelja ter vseh uporabniško definiranih objektov tipa poslovni partner (Dobavitelj, B2B-stranka, B2B-stik, Zaposleni, Poslovni partner
itd.). Uporabniško definirani objekti se kreirajo z orodjem MDM za upravljanje znotraj MDM-odložiš a. Poslovni partner je fizi na oseba v organizaciji,
skupina oseb v organizaciji ali sama organizacija, ki ima kakršnokoli poslovno razmerje s podjetjem.
Objekti stranke so opredeljeni kot skupno število vseh objektov tipa stranka, shranjenih v sistemu Master Data Management. To je vsota vseh objektov
B2B-stranka, B2B-stik in Državljan, vklju no s skupnim številom dodatnih uporabniško definiranih objektov tipa Stranka. Uporabniško definirani objekti
se kreirajo z orodjem MDM za upravljanje znotraj MDM-odložiš a. Stranka je fizi na oseba ali skupina oseb (npr. gospodinjstvo), ki ima kakršnokoli
poslovno razmerje z družbo.
Objekti mati nih podatkov so opredeljeni kot skupno število vseh objektov mati nih podatkov, shranjenih v sistemu SAP NetWeaver Master Data
Management, vklju no s skupnim številom vseh objektov mati nih podatkov, shranjenih v sistemu SAP Master Data Governance.
Objekti podatkov o produktih in drugih podatkov so opredeljeni kot število vseh objektov mati nih podatkov, shranjenih v sistemu Master Data
Governance, ki niso tipa Finance ali Poslovni partner. To je vsota vseh objektov materiala ter vseh uporabniško definiranih objektov tipa stvar (Produkt,
Artikel, Pogodba, Lokacija, Sredstvo itd.). Uporabniško definirani objekti se kreirajo z orodjem MDM za upravljanje znotraj MDM-odložiš a Produkt v
predpomnilniku podatkov: Cena je dolo ena na podlagi števila produktov v predpomnilniku podatkov produkta
Identifikatorji internih uporabnikov so opredeljeni kot skupno število posameznikov, ki delajo v organizaciji Lastnika licence (zaposleni, pogodbeni
delavec in zunanji izvajalec), njihova dokazila o istovetnosti in/ali informacije o uporabnikih pa ureja funkcionalnost licen nega Paketa.
Identifikatorji zunanjih uporabnikov so opredeljeni kot skupno število posameznikov, ki niso v organizaciji Lastnika licence (posameznik ni zaposleni,
pogodbeni delavec in zunanji izvajalec), njihova dokazila o istovetnosti in/ali informacije o uporabnikih pa ureja funkcionalnost licen nega Paketa.
Zapisi so opredeljeni kot skupno število vodilnih SAP-jevih poslovnih objektov in/ali primerov v SAP NetWeaver Folders Management. Arhivirani zapisi
(zapisi, ki so priloženi arhiviranim poslovnim objektom) se ne štejejo. Vodilni objekt je objekt, na katerega se nanaša zapis. Ko se SAP NetWeaver
Folders Management uporablja za upravljanje datotek zaposlenih, vodilni objekt za štetje predstavljajo zaposleni, upravljani v sistemu SAP HCM. Ko se
uporablja za obra un, vodilni objekt za štetje predstavljajo dobavitelji in dolžniki. Ko se uporablja v SAP Real Estate Management, vodilni objekt za štetje
predstavljajo objekti nepremi nin (kar med drugim vklju uje nepremi ninske pogodbe, poslovne subjekte, stavbe, dele zemljiš , najemne objekte,
arhitekturne objekte in parcele). Pri upravljanju sprememb opreme po primerih uporabe se upošteva število zahtev za spremembo.
Vrata so opredeljena kot komunikacijski kanal.
Prejemniki so opredeljeni kot število posameznikov, ki prejemajo poro ila licen ne programske opreme.
Sistemi, ki niso ve
Managementa.

v uporabi, so opredeljeni kot število sistemov, ki so bili vzeti iz uporabe s pomo jo SAP NetWeaver Information Lifecycle

Klici storitev so opredeljeni kot skupno število HTTP-zahtev na leto, ki jih obdela strežnik SAP NetWeaver Gateway Server. Zahteve metapodatkov in
zahteve iz SAP-jeve Programske opreme, ki vsebuje programsko opremo za omejeno uporabo SAP NetWeaver Gateway, niso upoštevane.
Metrike, ki se ve inoma uporabljajo pri SAP HANA
Gigabajti pomnilnika so opredeljeni kot skupna koli ina pomnilnika, ki jo lahko uporablja Programska oprema HANA in je merjena v gigabajtih. Vsaka
licen na enota HANA ima 64 gigabajtov pomnilnika.
Metrike, ki se pretežno uporabljajo pri splošnih dodatnih produktih
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Stiki s strankami so opredeljeni kot število stikov s strankami, pri katerih sodelujejo referenti, oz. samopostrežnih stikov s strankami z enim ali ve
priporo il mehanizma RTOM na leto. Priporo ila mehanizma RTOM se lahko nanašajo na navzkrižno prodajo, prodajo navzgor ali naslednjo najboljšo
akcijo.
Namestitve za Enterprise Project Connection so opredeljene kot število namestitev produktov tretje osebe (npr. število namestitev projektnega
sistema tretje osebe, ki bodo povezane s SAP-jevimi sistemi).
Prora un portfelja, ki se upravlja s SAP Portfolio and Project Management (prek funkcij Resource and Portfolio Managementa), je opredeljen kot
skupni letni (koledarsko ali poslovno leto) prora un vseh "aktivnih" postavk portfelja, ki jih vsebuje SAP Portfolio and Project Management (prek funkcij
Resource and Portfolio Managementa).
Pogodbe so opredeljene kot skupno število pogodb, ki jih družba namerava obravnavati znotraj aplikacije. Skupno število pogodb je število pogodb, ki
se uporabljajo v vseh dejavnostih, vklju no z nakupi, prodajami, pravnimi zadevami, delom s partnerji, loveškimi viri, nepremi ninami in drugimi
dejavnostmi znotraj organizacije.
Delovno mesto je zasnovano kot "delovno mesto Kanban" ali "delovno mesto Pacemaker". Delovno mesto je lahko "enoten" vir ali "skupina virov", kjer
se za linijo ustvari enotni na rt.
Lokacija z Auto-ID je fizi na lokacije, ki jo dolo a ime in številke ulice, kjer naprava(-e) zapisuje in pošilja podatke, povezane s programsko opremo
Auto-ID Enterprise in/ali Auto ID Infrastructure. V primeru ve lo enih fizi nih objektov brez skupnih zidov, ki se nahajajo na istem naslovu, vsak objekt
velja za lo eno lokacijo.
Velikost baze podatkov je opredeljena kot velikost baze podatkov produkcijskega sistema in se izra una za vsak sistem posebej, torej za vsak sistem
ERP, BI in CRM.
Za SAP NetWeaver Information Lifecycle Management je velikost baze podatkov opredeljena kot vsota velikosti baze podatkov produkcijskega SAPjevega sistema, na katerem se izvaja SAP NetWeaver ILM Retention Management.
Viri so opredeljeni kot enozna no identificirani uporabniki ali kosi opreme, vklju no s stroji, orodji in italniki, ki neposredno ali posredno vnašajo podatke
v in dostopajo do podatkov v SAP Manufacturing Execution System.
Priporo ila so opredeljena kot skupno število priporo il, ustvarjenih v sistemu RTOM v koledarskem letu.
Zaposleni (SAP MII) so opredeljeni kot skupno število zaposlenih v obratih in pomožnih lokacijah, ki uporabljajo SAP MII, pri
delavci, mobilni delavci, pogodbeni delavci ali partnerji, povezani s temi obrati/lokacijami.

emer so zaposleni

Ve kanalni uporabnik BCM je uporabnik (referent in/ali nadzornik), ki dela v kontaktnem centru in obravnava vhodne stike skozi razli ne
komunikacijske kanale (govor, e-pošta in klepet) in/ali upravlja izhodne klice kampanje in/ali uporablja orodja za nadzornike za nadzor referentov v
kontaktnem centru.
Govorni uporabnik BCM je uporabnik (referent), ki dela v kontaktnem centru in obravnava izklju no vhodne stike govornega kanala ali obravnava
samo izhodne klice kampanje.
Uporabnik osebne telefonije BCM je opredeljen kot uporabnik, ki uporablja sistem samo za pisarniško telefonijo, brez dostopa do funkcij kontaktnega
centra.
Uporabnik tipa BCM reporting User je opredeljen kot skupno število uporabnikov (Ve kanalni uporabnik, Govorni uporabnik in Uporabnik osebne
telefonije) v strankinem sistemu SAP Business Communications Management, ki zbirajo in si ogledujejo komunikacijsko statistiko.
Uporabnik BCM Rapid Deployment Edition je opredeljen kot uporabnik (referent in/ali nadzornik), ki dela v kontaktnem centru in obravnava izklju no
vhodne stike govornega kanala ter pregleduje predhodno definirano komunikacijsko statistiko v predhodno definiranem sistemu stranke SAP Business
Communications Management Rapid Deployment.
Opredeljene poslovne transakcije so opredeljene kot letno število transakcij, povezanih s servisnimi storitvami, vklju no s tipi servisnih procesov:
dogodki storitve, zahteve za storitev, težave, zahteve po spremembah in lanki iz baze znanja.
Akumulirana velikost baze podatkov je opredeljena kot velikost baze podatkov vseh produkcijskih SAP-jevih sistemov, kjer bo stranka uporabljala
SAP Landscape Transformation.
Metrike, ki se pretežno uporabljajo pri dodatnih produktih za programsko opremo tretjih oseb
Procesni strežniki so opredeljeni kot vsak strežnik (fizi ni ali virtualni), kjer se upravlja na rtovana opravila.Procesni strežnik z edinstveno identifikacijo
je potreben za vsako posamezno povezano aplikacijo, strežnik ali instanco operacijskega sistema (navidezno ali fizi no), na kateri se izvajajo procesi in
ki jo je treba nadzorovati, upravljati in kontrolirati. Za vsak kupljeni procesni strežnik stranka dobi 1 produkcijsko in 3 neprodukcijska okolja (tj. 1 za
preklop ob izpadu za produkcijsko instanco, 1 za razvoj in 1 za testiranje).
Ra un je opredeljen kot vse postavke, ki gredo skozi center za poravnavo v obdobju enega leta.
Uporabniki in obrazci: Uporabniki so opredeljeni kot zaposleni, ki dostopajo do programa Interactive Forms, ki temelji na rešitvah podjetja Adobe Enable the Enterprise.
Paketi 40 obrazcev so opredeljeni kot 40 spremenjenih ali ustvarjenih interaktivnih obrazcev, do katerih se dostopa.
Uporabniki tipa Professional User so opredeljeni kot skupno število vseh uporabnikov tipa SAP Professional in SAP Limited Professional Named User
pri kupcu, ne glede na to, ali dejansko dostopajo do programa.
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Scenariji so opredeljeni kot scenariji, ki se uporabljajo v programu SAP Process Performance Management by IDS Scheer, ki temelji na SAP Solution
Maps.Podrobnosti o SAP Solution Maps najdete na spletni strani sap.com, na naslovu http://www.sap.com/solutions/businessmaps/index.epx
Tovornjaki so opredeljeni kot vozila, pri katerih se vodenje naro il izvaja v aplikaciji.
Nadzorovani uporabniki so zaposleni pod nadzorom, ki so pooblaš eni za uporabo konzole za poro anje.
Upravljani viri so opredeljeni kot število zaposlenih pri uporabniku, dostavnih vozil in/ali drugih edinstvenih virov, ki jih upravlja SAP Workforce
Scheduling & Optimization by ClickSoftware.
Imenovani javni uslužbenec je opredeljen kot katerikoli zaposleni, ki je del javne uprave, javne varnosti ali gradnje oziroma je zaposlen v državni
agenciji ter se bo vklju eval v delovne razporede in/ali storitvene dejavnosti.
Virtualni uporabnik je vsak uporabnik, ki je simuliran s pomo jo programske opreme z namenom testiranja obremenitev na SAP-jev sistem.
Loadrunner Controller je opredeljen kot osrednja to ka za zasnovo in izvajanje preskusov obremenitve.
Loadrunner Enterprise Controller je opredeljen kot osrednja to ka za zasnovo in izvajanje preskusov obremenitve ter vsebuje komponento, ki
omogo a spletni dostop in upravljanje funkcij razporejanja.
Preizkuševalci so opredeljeni kot zaposleni, ki pri svojem delu uporabljajo SAP Quality Center by HP. Za uporabo z aplikacijama SAP Test Acceleration
in Optimization tester so opredeljeni kot zaposleni, ki uporabljajo SAP TAO in preizkušajo SAP-jeve aplikacije po celem podjetju.
Celotna sredstva so opredeljena kot vsota kratkoro nih in dolgoro nih sredstev v lasti banke.
Koli ina sporo il (MB)/mesec/instalacijo je opredeljena kot koli ina podatkov konverzij, opravljenih na mesec in na instalacijo, v MB.
Mobilni uporabnik je opredeljen kot vsak uporabnik, ki dostopa do podatkov iz baze podatkov DB2 Everyplace.
Naprave so opredeljene kot vse naprave, ki dostopajo do podatkov iz baze podatkov Sybase SQL Anywhere.
Uporabnik tipa VIP user je opredeljen kot vsak uporabnik, ki dostopa do SAP Visual Information for Plants by NRX.
Zahteva za storitev je opredeljena kot letno število povpraševanj, povezanih s servisnimi storitvami, vklju no s tipi storitvenih procesov: primeri,
pritožbe, garancijski zahtevki in servisni nalogi.
Povezani sistem je opredeljen kot skupno število produkcijskih sistemov SAP Solution Manager, povezanih s produkcijskimi sistemi SAP Quality Center
by HP, Central Process Scheduling by Redwood oziroma SAP Productivity Pak by RWD.
Celotni letni prora un je opredeljen kot skupni letni prora un za javni sektor SAP-jeve stranke (npr. agencije, institucije, programa ali oddelka) glede na
trenutno prora unsko obdobje.
Vir, ki prispeva k obsegu porabe, je opredeljen kot vir, ki je v dolo enem koledarskem letu vklju en v na rte prek SAP-jevih aplikacij Multiresource
Scheduling ali SAP Multiresource Scheduling with Optimizer. Vir je bodisi oseba (na primer tehnik, storitveni inženir, servisni inženir) ali produkcijski vir
(na primer orodje, instrument, stroj ali prostor).
Pla ilna postavka je opredeljena kot posamezna pla ilna transakcija na pla ilnem nalogu. Pla ilni nalog ima lahko eno navedbo naro nika, in n navedb
prejemnikov.
Licencirani uporabnik je posamezni uporabnik z licenco za enega od v ceniku dolo enih vrst uporabnikov tipa Named User.
Datoteke zaposlenih so mape zaposlenih (zaposlenih in bivših zaposlenih), ki vsebujejo njihove elektronske datoteke.
Profil je opredeljen kot posamezno izdelan dokument poslovne preslikave, ki se šteje za vsakega povezanega poslovnega partnerja. Vsak profil mora
kvalificirati SAP, npr.: vhodna naro ilnica, izhodno potrdilo naro ilnice, vhodno potrdilo naro ilnice, sprememba in preklic naro ilnice.
Opredmeteno osnovno sredstvo je opredeljeno kot skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v bilanci, e je bila procesirana v SAP-jevi
rešitvi.
Stroški prodanega blaga so opredeljeni kot vsi stroški, neposredno povezani s proizvodnjo blaga ali storitev, ki jih podjetje prodaja (npr. material, delo,
splošni stroški in amortizacija). Ne vklju uje prodajnih, splošnih in administrativnih stroškov ali stroškov za raziskave in razvoj. e stroški prodanega
blaga niso znani, potem znašajo 70 % skupnih prihodkov podjetja. Izhodna transakcija je ena sama instanca poslovnega dokumenta, ki jo produkti
kreirajo, procesirajo, natisnejo ali spremenijo na kakršenkoli na in (npr. pismo, e-pošta, PDF, faks, SMS).

Ocena stroškov odpisa osnovnih sredstev je opredeljena kot obseg ocen stroškov, ki so obravnavane v rešitvi. Obseg ocene stroškov je enak vsoti
vrednosti poravnav (pri akovani stroški na datum predvidenega odpisa) vseh postavk ocene stroškov iz na rtov ocene stroškov vseh obveznih odpisov
osnovnih sredstev, ki jih obravnava SAP Asset Retirement Obligation Management. e stranka uporablja ve kot en ra unovodski standard, se obseg
ocene stroškov izra una za vsak ra unovodski standard posebej. Najvišja od teh vrednosti bo uporabljena za dolo itev cene. Obseg ocene stroškov je
dolo en na podlagi obsega, veljavnega zadnji dan poslovnega leta. Upoštevani bodo samo odpisi osnovnih sredstev, ki so na ta dan aktivni.
Ra uni (izhodni) so opredeljeni kot število elektronsko poslanih ra unov.
Ra uni (vhodni) so opredeljeni kot število elektronsko prejetih ra unov.
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Avtor je opredeljen kot oseba, ki lahko ustvarja/ureja vizualizacijo s pomo jo SAP Application Visualization by iRise, dodatka za SRM ( e obstaja) in
dodatka za splošne SAP-jeve rešitve ( e obstajajo).
Objekti baze podatkov so zbirka bistvenih in/ali uporabniško definiranih lastnosti, ki jo definira dinami na ontologija Palantir in je shranjena v ali je do
nje mogo e dostopati s sistemom Palantir.
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Metrike, ki se pretežno uporabljajo pri rešitvah za poslovno inteligenco (BI), za upravljanje informacij družbe (EIM) in direktorijih naslovov
Licenca za uporabnike tipa Named User (NUL). Uporabniki so imetniki licence za uporabnike tipa Named User. Vsak posamezni kon ni uporabnik
mora biti specifi no dolo en kot izklju ni Lastnik Licence za Imenovanega uporabnika. Uporaba NUL s strani ve kot enega posameznika je izrecno
prepovedana. Poleg tega NUL ni mogo e prenesti z enega posameznika na drugega, razen e prvotni kon ni uporabnik ne potrebuje ve in nima ve
dovoljenega dostopa do licen nega izdelka.
Število posameznikov, ki isto asno uporabljajo programsko opremo, ni pomembno. Število uporabljenih procesorjev ali strežnikov ni omejeno.
Uporabniki tipa Named Users se identificirajo ob prijavi in ne uporabijo licence za Hkratni dostop. Licence za Hkratni dostop in licence tipa NUL je
mogo e kupiti skupaj z licenco za postavitev, vendar jih ni možno uporabljati za ali med razli nimi postavitvami.
Ta metrika ne zamenja celotnega principa uporabnika tipa SAP Named User (glejte poglavje A.1, Klju na na ela pri licenciranju, Pogojev, ki so priloženi
ceniku).
Licenca za hkratni dostop oziroma CAL (Pomembno: metrika za dolo anje cen je na voljo izklju no pri SAP-jevih VAR-partnerjih za BusinessObjects)
pomeni skupno število kon nih uporabnikov, ki lahko v kateremkoli trenutku hkrati dostopajo do licen ne programske opreme. Število uporabnikov, ki
dostopajo do licen ne programske opreme, ne sme presegati števila licenc za hkratni dostop, ki jih je stranka pridobila. Licence za hkratni dostop so
dodeljene dolo eni Postavitvi in jih ni mogo e uporabljati med razli nimi Postavitvami. Pri uporabi licenc za hkratni dostop stranka ne sme uporabljati
programa oziroma sistema za zbiranje ali nizanje zahtev za poro anje.
Letna naro nina je opredeljena kot ponavljajo i se strošek, ki ga je treba pla ati vsako koledarsko ali poslovno leto, za pravico uporabe programske
opreme ali storitev v tem koledarskem ali poslovnem letu. Ta strošek se pla a vsako koledarsko ali poslovno leto, ne glede na to, ali ste programsko
opremo ali storitve tisto leto dejansko uporabljali.
Hkratni dostop pomeni skupno število sej, ki hkrati dostopajo do licen ne Programske opreme. Seja predstavlja as med prijavo in odjavo ali
prekora itvijo asovne omejitve, ko enozna ni uporabnik, aplikacija ali platforma dostopa do licen ne Programske opreme. Število sej, ki dostopajo do
posameznega produkta licen ne Programske opreme ne sme prese i števila Hkratnih dostopov Licen ne ravni za produkt licen ne Programske
opreme. Vse licence za Hkratni dostop za dolo en produkt Programske opreme morajo biti dodeljene isti Postavitvi in jih ni možno dodeljevati med
razli nimi Postavitvami. e Lastnik licence Uporablja licen no Programsko opremo za dolo eno število licenc za Hkratni dostop, ne sme uporabljati
programa oziroma sistema za zbiranje ali nizanje zahtev za poro anje.

Licenca za procesor. e je Programska oprema ali Programska oprema tretje oseba licencirana na osnovi procesorja, skupno število procesorjev
("CPE") na strežniku ali ra unalniku, na katerem je nameš ena Programska oprema ali Programska oprema tretje osebe, ne sme presegati
licenciranega števila. Ve jedrni procesor z N procesorskimi jedri se šteje takole: Prvo procesorsko jedro v vsakem procesorju šteje kot 1 procesor in
vsako naslednje procesorsko jedro v takem procesorju šteje kot 0,5 procesorja, skupno število procesorjev pa se zaokroži na naslednje celo število
("Izra un procesorjev"). Glejte spodnji Primer 1 za ponazoritev uporabe te zahteve za licenciranje.
Programska oprema na osnovi metrike licenc za procesor, ki jo je Lastnik licence licenciral 01.07.2009 ali po tem datumu, ("Kvalificirana programska
oprema") vsebuje Pravice do virtualizacije (kot so definirane v nadaljevanju). Pravice do virtualizacije ne veljajo za Programsko opremo, kupljeno pred
1. 7. 2009, ali za nadgradnje in posodobitve le-te, ki so Lastniku licence naknadno na voljo v skladu s Storitvami podpore. Lastnik licence v isti
Postavitvi ne sme mešati licenc z izrecnimi Pravicami do virtualizacije z licencami brez izrecne Pravice do virtualizacije.
e Lastnik licence uporablja standardna panožna orodja in metodologije, ki omogo ajo logi no particioniranje ali združevanje procesorske mo i,
lahko Lastnik licence namesti Kvalificirano programsko opremo na strežnike ali ra unalnike, ki vsebujejo ve fizi nih procesorjev, kot jih je licenciranih
v skladu s to pogodbo, pod pogojem, da Lastnik licence konfigurira te strežnike ali ra unalnike tako, da skupno število procesorjev (ali skupno število
virtualnih procesorskih jeder, e je implementirana programska oprema za virtualizacijo) ali del, namenjen za izvajanje Kvalificirane programske
opreme, ali kateregakoli dela le-te, ne presega licenciranega števila procesorjev ("Pravice do virtualizacije"). Za namene te pogodbe je procesor (ali
virtualno procesorsko jedro) na voljo za izvajanje Kvalificirane programske opreme, e je tak procesor (ali virtualno procesorsko jedro) ali njegov del
na voljo za izvajanje Kvalificirane programske opreme kadarkoli in za kakršenkoli namen, med drugim vklju no s trajno, za asno in planirano
razpoložljivostjo ter razpoložljivostjo na zahtevo. Kadar je implementirana programska oprema za virtualizacijo, se v skladu s Pravicami za
virtualizacijo in v skladu z Izra unom procesorjev štejejo samo virtualna procesorska jedra, ki so na voljo za izvajanje Kvalificirane programske
opreme. Glejte spodnji Primer 2 za ponazoritev uporabe te zahteve za licenciranje.
Ne glede na navedeno se za Programsko opremo tretje osebe, licencirano na osnovi procesorja, vsako procesorsko jedro šteje kot 1 procesor in vsak
procesor (ne glede na to, ali se Uporablja produkcijsko ali ne) šteje k ravni licence za procesor za tako Programsko opremo tretje osebe. Pravice za
virtualizacijo ne veljajo za Programsko opremo tretje osebe.
PRIMER 1: En štirijedrni procesor šteje kot 2,5 procesorja (oz. 1 procesor za prvo jedro, plus 0,5 pomnoženo s 3 za nadaljnje 3 procesorje), kar se
zaokroži na 3 procesorje.
e je torej Programska oprema nameš ena na štirijedrnem strežniku, mora torej Lastnik licence licencirati 3 procesorje.
Drug primer je lahko strežnik s tremi štirijedrnimi procesorji. Kot je bilo prikazano zgoraj, vsak štirijedrni procesor šteje za 2,5 procesorja. Trije
štirijedrni procesorji znašajo skupaj 7,5 procesorja (oz. 2,5 procesorja pomnoženo s 3), kar se zaokroži na 8 procesorjev.
e je torej Programska
oprema nameš ena na strežniku s 3 štirijedrnimi procesorji, mora Lastnik licence licencirati 8 procesorjev.
PRIMER 2 (Pravice za virtualizacijo): Strežnik ima 16 fizi nih dvojedrnih procesorjev v konfiguraciji, kjer so za izvajanje Kvalificirane programske
opreme na voljo do 4 virtualni dvojedrni procesorji. V tem primeru vsak dvojedrni procesor šteje za 1,5 procesorja (oz. 1 procesor za prvo jedro plus
0,5 procesorja za drugo jedro). Štirje virtualni dvojedrni procesorji znašajo skupaj 6 procesorjev (oz. 1,5 procesorja pomnoženo s 4). V skladu s to
konfiguracijo virtualizacije mora Lastnik licence licencirati 6 procesorjev.
Projekt migracije podatkov je opredeljen kot projekt z enim samim dolo enim ciljnim sistemom, kjer je podatke možno migrirati v ali iz ve izvornih
sistemov. Paket ima asovno omejitev 18 mesecev z za etnim 6-mese nim obdobjem vzdrževanja in enkratno možnostjo obnovitve vzdrževanja za 12
mesecev. Obdobje se za ne s podpisom pogodbe.
Postavitev je opredeljena kot posamezna namestitev najve enega od naslednjih programskih modulov ali datotek v okviru programske opreme BA&T
SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Software (za katero mora Lastnik licence pridobiti licenco): Repository, Security Domain, Central
Management Server ("CMS"), CMS Cluster ali Crystal Reports Runtime Engine.
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Instanca je opredeljena kot ena sama, enozna na povezava do dolo ene aplikacije ali tipa tehnologije.
Cena za paket je opredeljena kot pavšalna licen nina za programsko opremo.
Strežnik je opredeljen kot fizi ni ra unalnik, zaboj, boks ali rezina, v kateri delujejo procesorji, ki poganjajo programsko opremo. V istem fizi nem boksu
lahko deluje ve virtualnih strojev, ki ne potrebujejo dodatnih licenc.
Tipska licenca. Ko je licenca za programsko opremo ali programsko opremo tretje osebe izdana glede na tip, se to programsko opremo oziroma
programsko opremo tretje osebe lahko uporablja izklju no v povezavi z neomejenim številom povezav do ene dolo ene baze podatkov oziroma
aplikacije.
Metrike, ki se uporabljajo pretežno pri rešitvah za Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Enterprise Performance Management (EPM)

Država izvoznica je opredeljena kot država, kjer je treba vzpostaviti elektronske komunikacije z lokalnimi carinskimi oblastmi. Pri licenciranju po
'državah izvoznicah' upoštevajte, da je število držav, kjer so elektronske komunikacije vzpostavljene, trenutno omejeno. Pred izdajanjem licenc za
dolo eno državo preverite razpoložljivost.
Zaposleni pomeni skupno število zaposlenih (vklju no s pogodbenimi delavci), ki jih zaposluje družba ali pravna oseba, ki je lastnik licence za
funkcionalnost paketa.
Pri licenciranju paketov EPM oziroma GRC po zaposlenih upoštevajte, da lahko pri licenciranem paketu, ki je omejen na oddelek, izpostavo ali
podružnico Lastnika licence, uporabite skupno število zaposlenih v tem oddelku, izpostavi ali podružnici lastnika licence, katerih dejavnosti bodo
usmerjane z licen no programsko opremo.
Enkratna licen nina je opredeljena kot pavšalna licen nina za programsko opremo.
Prihodki so opredeljeni kot prihodki, ki jih družba ustvari z obi ajnimi poslovnimi dejavnostmi, in drugi prihodki iz obresti, dividend, avtorskih pravic in
drugih virov. Pri licenciranju SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for Brazil (NFE) je Prihodek omejen na prihodek, ki ga ustvari družba ali pravna
oseba s sedežem v Braziliji.
Prejemniki so opredeljeni kot število posameznikov, ki prejemajo poro ila licen ne programske opreme.
Metrike, ki se uporabljajo pretežno pri rešitvah SAP BusinessObjects za MSP

Pavšal/fiksno pla ilo je opredeljeno kot fiksna licen nina za programsko opremo.
Rapid Mart ()RM) modul je opredeljen kot lo ena enota programske opreme, ki lahko vklju uje specifi no odložiš e podatkov za dolo eno temo in/ali
vsebino, zasnovano kot odgovor na specifi na vprašanja za dolo eno skupino uporabnikov. Npr. Prodaja, Zaloga, Nabava, Glavna knjiga, Kadri, itd.
Razpoložljivi Edge Rapid Marts (RM) moduli: SAP (11 razpoložljivih modulov); Oracle E-Business Suite (11 razpoložljivih modulov); PeopleSoft (5
razpoložljivih modulov); Siebel (3 razpoložljivi moduli).

Metrike, ki se ve inoma uporabljajo s Produkti podjetja Sybase
Povezava aplikacije je opredeljena kot en licenciran SUP-uporabnik, ki dostopa do ene same aplikacije. "Aplikacija" je skupek povezane
funkcionalnosti, ki ga je razvil uporabnik tipa SUP Developer User z uporabo SUP ali ene mobilne aplikacije (omejeno na mobilne aplikacije: (i) za katere
je Lastnik licence od SAP-ja pridobil lo ene licence in (ii) ki so namenjene Uporabi s SUP, e obstajajo).
Terabajt (TB) je opredeljen kot koli ina podatkov v terabajtih v obliki celega števila, shranjenih v glavni bazi podatkov Sybase IQ Server (ulomke je treba
zaokrožiti navzgor). e je licencirana možnost VLDB, mora biti licencirana tako, da ustreza velikosti celotne glavne baze podatkov Sybase IQ Server.
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Dodatek 3
Omejitve za Pakete

1.

SAP Business Suite in Enterprise Foundation

1.1

SAP Business Suite. e je produkt SAP Business Suite dobavljen z vgrajenimi zmogljivostmi analitike, vsebuje predhodno konfigurirano
poslovno vsebino, ki jo nudi SAP, vklju no s predhodno konfiguriranimi poro ili SAP Crystal Reports in nadzornimi ploš ami SAP
BusinessObjects Xcelsius Enterprise, ki lahko prikažejo podatke poizvedb. Za ogled, uporabo ali spreminjanje takih predhodno konfiguriranih
vgrajenih zmogljivosti analitike, ki so dobavljene skupaj s SAP Business Suite (“Vgrajena analitika”), mora Lastnik licence pridobiti licenco za
ustrezno programsko opremo SAP Business Objects, kot tudi potrebne licence za SAP-jeve uporabnike tipa Named User. Lastnik licence
lahko dodatno naloži, namesti in uporablja Crystal Reports Viewer za aplikacije SAP Business Suite in z njim brez dodatnih stroškov prikaže
sezname iz ALV kot SAP Crystal Reports, pod pogoji, ki veljajo za aplikacije SAP Business Suite.

1.2

Enterprise Foundation. Za razliko od drugih Paketnih licenc paket Enterprise Foundation že vklju uje 5 (pet) uporabnikov tipa SAP Application
Professional User poleg pravic uporabe za celoten obseg zmogljivosti rešitve Enterprise Foundation. Dodatne uporabnike tipa Named User je
treba licencirati posebej. Licenca za uni enje podatkov v upravljanju loveškega kapitala je vklju ena v licenci ERP.

2.

Enterprise Extensions (razširitve za podjetja)

Paketi Enterprise Extension Package zahtevajo licenciranje za paket Enterprise Foundation Package.
2.1

SAP Payroll Processing Za Payroll Processing za ZDA je potrebna programska oprema partnerjev, za kar je potrebna dodatna licen nina.

2.2

BSI U.S. Payroll Tax Processing. BSI zahteva licenciranje SAP Payroll Processing. Zahtevana je posebna pogodba o vzdrževanju.

2.3

SAP Treasury and Risk Management in SAP Treasury and Risk Management, Public Sector. Uporaba SAP Treasury and Risk Management
je omejena na najve sto (100) aktivnih, z naložbami povezanih razredov vrednostnih papirjev na podro ju vrednostnih papirjev*. V primeru
potrebe po ve jem številu razredov vrednostnih papirjev je treba pridobiti licenco za Industry Package SAP Investment Management for
Insurance in/ali SAP Investment Controlling for Insurance.
* V SAP-jevem sistemu je vsak vrednostni papir (npr. delnica) razred. Podatki o razredu vsebujejo vse strukturne karakteristike vrednostnega
papirja. Kreiranje transakcij in upravljanje postavk v managerju transakcij temelji na tipih produktov, zato mora biti vsak razred dodeljen tipu
produkta.

2.4

SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, Health and Safety; SAP EHS Management, Environmental
Compliance; SAP EHS Management, Product Safety; SAP EHS Management, Product and REACH Compliance. Zgoraj navedeni produkti
nudijo okvir za podporo kupcem pri zagotavljanju skladnosti z dolo enimi okoljskimi, zdravstvenimi in varnostnimi predpisi. Ta okvir mora
lastnik licence prilagoditi, konfigurirati in/ali razširiti, tako da bo zadostil specifi nim potrebam kupca. SAP ne jam i in ne zagotavlja skladnosti
s predpisi ali drugimi zahtevami. Lastnik licence mora implementirati te produkte, tako da v zadostni meri spoštuje predpise in druge zahteve.

2.5

SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, Health and Safety. Uporabniki tipa SAP Named User niso
potrebni za zaposlene, izvajalce in poslovne partnerje, ki delajo s funkcionalnostjo za upravljanje dogodkov SAP EHS Management le tako, da
vnašajo podatke za za etno poro anje o dogodkih in zagotavljajo podatke za raziskave dogodkov. Takšen vnos podatkov se lahko odvija
asinhrono (brez povezave) prek orodja Adobe Interactive Form, sinhrono (s povezavo) z direktno interakcijo s SAP-jevim sistemom ali prek
mobilnih naprav. Izjema velja samo za uporabo pri vnosu podatkov za upravljanje dogodkov in ne velja za nobeno drugo uporabo
funkcionalnosti za upravljanje dogodkov ali nobeno funkcionalnost SAP EHS Management vklju no s procesiranjem, raziskovanjem in štetjem
dogodkov ter zakonskim poro anjem.

2.6

SAP Incentive and Commissions Management. Cenik vklju uje upravljanje osnovnih elementov prejemnikov provizij in pogodb, pa tudi
osnovne postopke vrednotenja, pla ila, kon ne obra une in poravnave. Cena opcije vklju uje tudi dodatne funkcionalnosti, kot so ro no
knjiženje provizij, izra un dodatkov in upravljanje ciljnih pogodb. Dodelitev portfelja funkcionalnosti, akreditiranje in strategije zmanjševanja
tveganj (dejansko komisioniranje in upravljanje obveznosti) niso vklju eni. V primeru potrebe po takšnih funkcionalnostih je treba pridobiti
licenco za ustrezen panožni paket.

2.7

SAP Credit Management, SAP Biller Direct, SAP Collections and Dispute Management. Uporabnike tipa SAP Named User potrebujejo
zaposleni Lastnika licence in zaposleni tretjih oseb, ki zastopajo Lastnika licence, ki uporabljajo prej navedene aplikacije. Uporabnikov tipa
SAP Named User ne potrebujejo zaposleni poslovnih partnerjev, ki do programske opreme dostopajo v imenu takega poslovnega partnerja.

3.

Panožni paketi

3.1

SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas. Standardna pogodba o vzdrževanju ne podpira funkcionalne podpore za katerokoli
lokalno ali pravno zahtevo za eno od teh komponent rešitve. Za ta namen je treba skleniti posebno pogodbo o storitvah.

3.2

SAP Secondary Distribution for Oil & Gas. Licenca za "SAP Secondary Distribution for Oil & Gas" vklju uje licenco za panožni paket "SAP
Downstream Marketing & Logistics for Oil & Gas" za do 25.000 BOEPD. Za navedenih 25.000 BOEPD morajo stranke za vsakih 1.000
BOEPD licencirati vsaj 4 uporabnike "SAP Secondary Distribution for Oil & Gas" (npr: 10.000 prodanih BOEPD -> najmanj 40 licenciranih
uporabnikov). Lastniki licence, ki prodajo ve kot 25.000 BOEPD, morajo kupiti lo eno licenco za panožni paket "SAP Downstream Marketing
& Logistics for Oil & Gas" za obseg prodaje, ki presega 25.000 BOEPD. Za rafinirane in surove izdelke se uporablja razmerje 1:1, tj. en sod
dizla je enak enemu sodu surove nafte.
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3.3

SAP Military Data Exchange. SAP Military Data Exchange ni na voljo v vseh državah. Za podrobnosti si poglejte kontaktne podatke na
www.sap.com/defense-security.

3.4

SAP Customer Financial Information Management for Insurance. Za uporabo znotraj SAP-jevih rešitev Policy Management FS-PM, Claims
Management FS-CM, Billing and Payment FS-CD, Incentive Management FS-ICM ni potreben lo en nakup.

3.5

SAP Social Services Management for Public Sector in SAP Constituent Services for Public Sector. V vseh scenarijih za javni sektor
državljane krijejo ustrezne licence za pakete in ni potrebno, da so licencirani kot uporabniki tipa SAP Named User.

3.6

SAP Tax and Revenue Management for Public Sector. Zunanji uporabniki, ki dostopajo do navedenih paketov za strogo omejen nabor opravil
(kar vklju uje pregledovanje dokumentov, spremembo naslova, pla evanje ra unov, potrdila o dostavi in elektronsko vlaganje), ne potrebujejo
uporabnika tipa SAP Named User.

3.7

SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing. Zunanji uporabniki, ki pri zgornjih paketih dostopajo le do strogo omejenega
nabora opravil, ne potrebujejo uporabniške licence. Ta opravila so ogled dokumentov, spremembo naslova (kreiranje in spremembo
pogodbenega ra una), pla evanje ra unov (npr. proces predpla ila) in potrdila o dostavi.

3.8

SAP Distribution Monitoring for Postal. Zunanji uporabniki, ki uporabljajo SAP Distribution Management Postal za strogo omejen nabor opravil
pregledovanja statusa/dobave in potrditev sporo il o dogodkih v Event Mangementu prek spletnega vmesnika, ne potrebujejo licence za
uporabnika tipa SAP Named User.

3.9

SAP Convergent Charging za naknadno pla ane telekomunikacije; SAP Convergent Charging za predhodno pla ane TC (telekomunikacije);
SAP Charging and Billing za visoko tehnologijo; SAP Convergent Charging, verzija za pobiranje cestnine; SAP Billing za TC
(telekomunikacije); SAP Charging and Billing za ban ništvo; SAP Convergent Charging za TC (telekomunikacije). Programska oprema
Convergent Billing, ki je vklju ena v referen nih produktih, morda ne bo uporabljena za, oziroma kot podpora za fakturiranje in izra unavanje
deleža prihodkov od predpla niških brezži nih produktov, storitev ali sistemov. V povezavi s kakršnokoli Uporabo za ali v podporo
predpla niškim brezži nim produktom, storitvam ali sistemom so v najširšem pravnem smislu izrecno izklju ene vse garancije, vklju no s
kakršnimkoli garancijami glede nekršenja pravic intelektualne lastnine in vsemi s tem povezanimi odškodninami.

4.

SAP NetWeaver

Adapterji so na voljo samo skupaj z licenco za SAP NetWeaver PI in so licencirani za dolo eno izdajo zalednega sistema ali protokola. Vzdrževanje za
adapterje obsega podporo povezljivosti z zalednim sistemom ali skladnosti s specifikacijo protokola ob dani izdaji v asu licenciranja. SAP lahko po
lastni presoji in brez obvestila razširi uporabniške pravice adapterja (delno ali v celoti) na višjo razli ico ustreznega zalednega sistema ali protokola. To
pravico ima tudi pri spremembah razli ice protokola.
4.1

SAP NetWeaver Process Integration (PI). SAP NetWeaver Process Integration lahko uporablja Lastnik licence za integracijo SAP-jevih
aplikacij v okviru licence za omejeno uporabo, specifi ne za aplikacijo SAP NetWeaver Foundation. Za vse druge rabe (npr. integracijo v
aplikacije tretjih oseb ali ne-SAP-jeve aplikacije) je treba SAP NetWeaver Process Integration licencirati lo eno.

4.2

Adapterji SAP NetWeaver Process Integration (PI). Adapterji, ki so našteti tukaj, so brezpla ni z licenco za SAP NetWeaver PI ali SAP
Process Orchestration: CICS Adapter by iWay, TMS/IMS Adapter by iWay, JD EDWARDS ONE WORLD XE Adapter by iWay, ORACLE
Adapter by iWay, PeopleSoft Adapter by iWay, Siebel Adapter by iWay, SAP NetWeaver Adapter za IDOC-e, SAP NetWeaver Adapter za
RFC-je, SAP NetWeaver Adapter za File/FTP, SAP NetWeaver Adapter za Http-je, SAP NetWeaver Adapter za SOAP, SAP NetWeaver
Adapter za JMS, SAP NetWeaver Adapter za JDBC, SAP NetWeaver Adapter za protokole elektronske pošte (pop, imap, smtp), SAP
NetWeaver Adapter za SAP BC protokol.

4.3

SAP NetWeaver OpenHub. SAP NetWeaver OpenHub je treba licencirati pri vsaki ekstrakciji in prenosu podatkov iz SAP NetWeaver BW v
ciljne sisteme tretje osebe.

4.4

SAP NetWeaver BeXBroadcaster. Prejemniki, ki dostopajo do SAP-jevih rešitev ali njihovih ustreznih komponent, morajo za te rešitve imeti
licenco. SAP NetWeaver BeX Broadcaster nudi Lastnikom licence zmožnost pošiljanja informacij iz SAP NetWeaver BW (npr. BeX poro ila,
BeX poizvedbe in BeX delovni zvezki) za podporo distribucije množi nih informacij širšim ciljnim skupinam na personaliziran in varen na in.

4.5

SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator. Za strojno opremo lahko veljajo dolo ene omejitve - podrobnosti so na voljo na zahtevo.

4.6

SAP NetWeaver Enterprise Search. Za strojno opremo lahko veljajo dolo ene omejitve - podrobnosti so na voljo na zahtevo.

4.7

SAP NetWeaver Master Data Management. Za vse scenarije Enterprise Master Data Management na podlagi produktov SAP NetWeaver
Master Data Management je za uporabnike, ki vzdržujejo MDM-podatke, potrebna licenca za uporabnika tipa SAP Professional Named User.
V scenariju Enterprise Master Data Management za uporabnike, ki berejo/pregledujejo in/ali brskajo po MDM-podatkih, licenca za uporabnika
tipa Named User ni zahtevana. To med drugim vklju uje poslovnega uporabnika, ki uporablja aplikacijo za iskanje z namenom identifikacije
zapisa v MDM-odložiš u, ali uporabnike kataloga, ki dostopajo do spletnega kataloga.

4.8

SAP NetWeaver Master Data Management, produkti in drugi podatki. SAP NetWeaver Master Data Management, produkti in drugi podatki,
vklju uje licen ne pravice SAP NetWeaver Master Data Management, izpis in Product Content Management (PCM).

4.9

SAP Enterprise Master Data Management. SAP NetWeaver MDM, globalna sinhronizacija podatkov ni vklju ena v obsegu SAP Enterprise
Master Data Management. Za vse scenarije Enterprise Master Data Management na podlagi produktov SAP NetWeaver Master Data
Management je za uporabnike, ki vzdržujejo MDM-podatke, potrebna licenca za uporabnika tipa SAP Professional Named User. V scenariju
Enterprise Master Data Management za uporabnike, ki berejo/pregledujejo in/ali brskajo po MDM-podatkih, licenca za uporabnika tipa Named
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User ni zahtevana. To med drugim vklju uje poslovnega uporabnika, ki uporablja aplikacijo za iskanje z namenom identifikacije zapisa v
MDM-odložiš u, ali uporabnike kataloga, ki dostopajo do spletnega kataloga. Za vse vgrajene scenarije upravljanja mati nih podatkov na
podlagi produktov SAP Master Data Governance je potreben ustrezen uporabnik tipa Named User.

4.10

SAP NetWeaver Master Data Management, opcija Data Quality. SAP Master Data Management, opcija Data Quality, se lahko prodaja in
uporablja samo v kombinaciji s produktom SAP NetWeaver Master Data Management ali SAP Enterprise Master Data Management. Temu
ustrezno veljajo za te produkte pravila za uporabnika tipa SAP Named User. SAP Master Data Management, opcija Data Quality, omogo a
uporabo SAP BusinessObjects DataServices (DataServices) samo za primere uporabe SAP Master Data Management. Primer uporabe SAP
Master Data Management je definiran kot scenarij, v katerem so podatki (i) o iš eni, brez podvojenih vnosov in naloženi prek DataServices v
SAP NetWeaver MDM (MDM) ali SAP Master Data Governance (MDG) oziroma so (ii) podatki distribuirani iz MDM ali MDG prek
DataServices v nadaljnje sisteme. DataServices se uporablja za upravljanje podatkov znotraj MDM-odložiš a SAP NW MDM ali SAP MDG. To
med drugim vklju uje preverjanje ob vnosu ter usklajevanje ali periodi no iš enje in iskanje podvojenih vnosov v odložiš u.

4.11

SAP NetWeaver Identity Management za zaposlene in SAP NetWeaver Identity Management za ljudi, ki niso zaposleni. SAP NetWeaver
Process Integration lahko uporablja Lastnik licence za integracijo SAP-jevih aplikacij v okviru licence za omejeno uporabo, specifi ne za
aplikacijo SAP NetWeaver Foundation. Za vse druge rabe (npr. integracijo v aplikacije tretjih oseb ali ne-SAP-jeve aplikacije) je treba SAP
NetWeaver Identity Management licencirati.

4.12

SAP NetWeaver Foundation za aplikacije tretjih oseb. Stranke se morajo ob prvem nakupu ali licenciranju SAP NetWeaver Foundation za
aplikacije tretjih oseb odlo iti, kateri model (na podlagi števila uporabnikov ali na procesorjev) bodo izbrali. Zamenjava ali kombiniranje licenc
SAP NetWeaver Foundation za aplikacije tretjih oseb na podlagi števila procesorjev ali uporabnikov za licenco ni dovoljeno.

4.13

SAP NetWeaver Portal, Enterprise Workspaces. SAP NetWeaver Portal, Enterprise Workspaces, vsebuje pravice za as izvajanja iz SAP
NetWeaver Enterprise Portala. e se SAP NetWeaver Portal, Enterprise Workspaces, uporabljajo samostojno, brez dostopa do SAP-jevih
aplikacij, licence za uporabnike tipa SAP Named User niso potrebne.

4.14

Duet Enterprise. Duet Enterprise je dobavljen skupaj z omejenim številom storitev Duet Enterprise Starter Services, ki so navedene v
dokumentaciji in na: https://websmp107.sap-ag.de/~sapdownload/012002523100014103542010E/Duet_Enterprise_services.htm. Uporabniki
tipa SAP Platform Standard User lahko dostopajo do storitev Duet Enterprise Starter Services, pod pogojem, da (i) je Lastnik licence licenciral
licenco za paket za Duet Enterprise; in (ii) se do storitev Duet Enterprise Starter Services dostopa izklju no prek Microsoft SharePoint z
uporabo paketa Duet Enterprise. e uporaba Duet Enterprise presega storitve Duet Enterprise Starter Services, mora Lastnik licence
licencirati ustrezni tip in kategorijo uporabnika tipa SAP Named User. Poleg tega lahko Lastnik licence Uporablja tudi SAP NetWeaver
Gateway, vendar samo preko MS Sharepoint, MS Office in/ali Duet Enterprise, izklju no za izvajanje funkcij programa Duet Enterprise. Za vse
druge rabe aplikacije SAP NetWeaver Gateway je potrebna lo ena licenca za SAP NetWeaver Gateway.

4.15

SAP NetWeaver Gateway (vgrajena licenca). Dolo ena SAP-jeva programska oprema lahko vsebuje vgrajeno licenco za SAP NetWeaver
Gateway. Za Uporabo aplikacije SAP NetWeaver Gateway (vgrajena licenca) zunaj okvirov te SAP-jeve programske opreme je potrebna
lo ena licenca za SAP NetWeaver Gateway.

4.16

SAP NetWeaver Process Orchestration. SAP NetWeaver Process Orchestration vklju uje pravice za uporabo SAP NetWeaver Process
Integration (PI), SAP NetWeaver Business Process Management (BPM) in SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM).

5.

SAP BusinessObjects

5.1

SAP BusinessObjects (Model z licenco BA&T)

5.1.1

SAP BusinessObjects Business Intelligence
Obstajata dva na ina, kako pridobiti licenco za funkcije aplikacije SAP BusinessObjects Business Intelligence:
(1)

Model SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite

(2)

Komponentni model (ni del paketa).

Sledi njihov opis:
Model SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite. BI Suite vklju uje platformo SAP BusinessObjects BI ter naslednje engine:
mehanizem Mobile, mehanizem Crystal Reports, mehanizem Web Intelligence, mehanizem Dashboards, mehanizem Explorer, mehanizem
Analysis, for Microsoft Office in mehanizem Analysis, for OLAP. Mehanizmi BI Suite vklju ujejo pravice za pregledovanje vsebin navedenih
odjemalcev BI.
Komponentni model (ni del paketa). Produkti SAP BusinessObjects Business Intelligence, ki so vklju eni v SAP BusinessObjects Business
Intelligence Suite, so na voljo tudi lo eno, kot komponentni modeli. Vsakega od naslednjih mehanizmov (mehanizmi odjemalcev) je mogo e
kupiti lo eno: platforma SAP BusinessObjects BI, mehanizem Mobile, mehanizem Crystal Reports, mehanizem Web Intelligence, mehanizem
Dashboards, mehanizem Explorer, mehanizem Analysis, for Microsoft Office in mehanizem Analysis, for OLAP. Mehanizmi vklju ujejo pravice
za pregledovanje vsebin navedenih odjemalcev BI, ki so bili kupljeni lo eno.
Za posamezno namestitev platforme SAP BusinessObjects BI je treba uporabiti model SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite ali
Component Model. V isti postavitvi platforme SAP BusinessObjects BI ni mogo e uporabiti obeh.
Licence za avtorje/oblikovalce so na voljo na dva na ina:
(a)

Uporabnik tipa SAP Application Business Analytics Professional User

(b)

Uporabnik tipa SAP Application BI Limited User
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Tako komplet SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite kot model Component model je mogo e uporabljati z metriko licenc
Concurrent Session ali Named User (NUL).
e uporabljate model Component model (ki ni del paketa), je treba pridobiti licence za mehanizme odjemalcev z isto metriko (NUL oziroma
Concurrent Sessions) kot BI Platform in število licenc ne sme presegati števila licenc za BI Platform, ki uporablja isto metriko licenc.
5.1.2
5.1.2.1

Dashboard and Visualization
Programska oprema SAP BusinessObjects Dashboards
e posodabljate, objavljate, prenašate ali druga e spreminjate podatke, ki jih vsebuje katerakoli datoteka SWF, ustvarjena s programom
Dashboards (ali datoteko SWF, izvoženo v druge podprte formate datotek (npr. PDF, AIR, PPT)), morate imeti licenco za avtorje/oblikovalce za
Dashboards.

5.1.3

SAP BusinessObjects Explorer
Kode za Explorerja, uporabljene v povezavi s SAP BusinessObjects BI Platform, odklenejo vse funkcije produkta Web Intelligence. Take
funkcije Web Intelligence lahko uporablja samo SAP BusinessObjects Explorer.

5.1.4

BA&T SAP Business Objects Explorer pospešeni paket
Paket SAP BusinessObjects Explorer se uporablja v primerih, kjer gre za omejeno uporabo iskanja in brskanja s SAP BusinessObjects
Business Intelligence tako po pomnilniško naloženih (pospešenih) kot obi ajnih podatkovnih virih. Paket SAP BusinessObjects Explorer
Package vklju uje pravice za uporabo Explorerja v naslednjih primerih: (1) iskanje in pregledovanje podatkov preko semanti ne ravni SAP
BusinessObjects, ki spada k tej licenci, (2) iskanje in pregledovanje podatkov v rezidentnih in pospešenih podatkovnih virih in (3) iskanje in
pregledovanje podatkov, zapisanih v datotekah oblike Excel ali .csv.
Pospešeni paket BA & T SAP BusinessObjects Explorer sestavljajo:
1.

Mehanizem SAP BusinessObjects Explorer

2.

Platforma SAP BusinessObjects BI (uporablja se samo kot podpora za SAP BusinessObjects Explorer)
a. Platforma SAP BusinessObjects BI. Lastnik licence sme uporabljati le naslednje funkcije platforme SAP BusinessObjects BI: (a)
Central Management Console (CMC), (b) preverjanje pristnosti tretjih oseb, (c) raziskovanje indeksov na osnovi notranjega pomnilnika
z Explorerjem, (d) Central Configuration Manager, (e) orodje za oblikovanje informacij, (f) Translation Manager, (g) orodje Lifecycle
Management, (h) orodje Upgrade Management, (i) nadzorna ploš a BI

3.

SAP BusinessObjects Data Integrator. Uporaba je omejena, kot sledi:
a. Data Integrator in platforma BusinessObjects BI se lahko uporabljata izklju no v povezavi s paketom SAP BusinessObjects Explorer.
b. Namestitev Data Integrator na isti rezini kot SAP NetWeaver BWA oziroma na drugih podatkovnih platformah ni dovoljena.
c. Data Integrator ni dovoljeno uporabiti za samostojne projekte ETL (ekstrakcija, preoblikovanje in nalaganje).

Licen ne pravice ne vklju ujejo mehanizma SAP BusinessObjects Mobile ali dolo enih pomnilniških platform (zanje je potrebna lo ena
licenca).
5.1.5

Rešitve SAP BusinessObjects Enterprise Information Management

5.1.5.1

Paketi SAP BusinessObjects Enterprise Information Management (EIM)
Skupno število licenciranih procesorjev predstavlja maksimalno skupno število procesorjev, na katerih je lahko nameš ena in se Uporablja vsa
Programska oprema, vklju no s paketi EIM. Direktoriji naslovov in geokodiranja niso vklju eni in jih je treba licencirati lo eno.

5.1.6

Programska oprema SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator in SAP BusinessObjects Data Quality
Management
Direktoriji naslovov in geokodiranja niso vklju eni in jih je treba licencirati lo eno.

5.1.6.1

SAP BusinessObjects Data Services
Skupno število licenciranih procesorjev predstavlja maksimalno skupno število procesorjev, na katerih je lahko nameš ena in se Uporablja vsa
Programska oprema, vklju ena v SAP BusinessObjects Data Services.
Uporaba SAP BusinessObjects Data Insight (razen za paketne licence ali za licence, ki so del produktov tretje osebe oz. so namenjene
uporabi skupaj z njimi) je omejena na pet uporabnikov tipa Named User.

5.1.6.2

SAP BusinessObjects Data Quality Management
Skupno število licenciranih procesorjev predstavlja maksimalno skupno število procesorjev, na katerih je lahko nameš ena in se Uporablja vsa
Programska oprema, vklju ena v SAP BusinessObjects Data Services. Uporaba SAP BusinessObjects Data Insight (razen za paketne licence
ali za licence, ki so del produktov tretje osebe oz. so namenjene uporabi skupaj z njimi) je omejena na pet uporabnikov tipa Named User.

5.1.6.3

Data Quality Management (“DQM”) SDK

Licenco za Data Quality Management SDK je mogo e pridobiti v dveh konfiguracijah: (1) v samostojni ali nepovezani konfiguraciji
("Nepovezana konfiguracija DQM SDK") in (2) v povezavi z metriko licenc za procesor za Data Services in/ali DQM Premium ("Povezana
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konfiguracija DQM SDK"). e je licenca za DQM SDK pridobljena v Nepovezani konfiguraciji DQM SDK, potem je dobavljena kot Strežniška
licenca. e je licenca za DQM SDK pridobljena v Povezani konfiguraciji DQM SDK, je vklju ena kot del licenc na osnovi procesorjev za Data
Services in/ali DQM Premium, ki jih je licenciral Lastnik licence, tako da so del del teh licenc za procesor, ki jih je licenciral Lastnik licence,
lahko Uporablja samo za izvajanje DQM SDK, pod pogojem, da skupno število licenc, ki se uporabljajo za DQM SDK, Data Services in DQM
Premium, ne presega skupnega števila pridobljenih licenc za Data Services in DQM Premium. Na primer, e je je Lastnik licence skupaj
licenciral šest licenc za procesor za Data Services in/ali DQM Premium, lahko Lastnik licence Uporablja dve licenci za procesor za izvajanje
DQM SDK in preostale 4 licence za procesor za izvajanje Data Services in/ali SQM Premium; oz. Lastnik licence lahko Uporablja 3 licence za
procesor za izvajanje DQM SDK in preostale 4 licence za procesor za izvajanje Data Services in/ali SQM Premium; oz. Lastnik licence lahko
Uporablja vseh šest licenc za procesor za izvajanje SQM SDK.
5.1.6.4

Programska oprema SAP BusinessObjects Data Quality Management, verzija za SAP-jeve rešitve
Pri licenciranju SAP BusinessObjects Data Quality Management, verzije za SAP-jeve rešitve, se funkcije za kakovost podatkov lahko
Uporabljajo samo z aktivnostmi, ki se za nejo v SAP-jevih aplikacijah. Pri tem na inu licenciranja je Uporaba funkcij za kakovost podatkov za
namene izven aplikacije, za katero je bila licencirana, strogo prepovedana. Za Uporabo funkcij kakovosti podatkov izven SAP-jevih aplikacij je
potrebna lo ena licenca za SAP BusinessObjects Data Quality Management ali SAP BusinessObjects Data Services. Uporaba te licence
pomeni, da Lastnik licence lahko uporabi licencirano število procesorjev na enem samem strežniku ali na ve strežnikih, dokler skupno število
procesorjev, ki se Uporabljajo na strežnikih, ne doseže števila, ki ga je licenciral Lastnik licence.

5.1.7

Produkti SAP BusinessObjects Rapid Marts
Pri licenciranju SAP BusinessObjects Rapid Marts je treba pridobiti tudi licenco za SAP BusinessObjects Data Integrator ali Data Services. e
je SAP BusinessObjects Rapid Marts licenciran skupaj s SAP BusinessObjects Data Integrator ali Data Services, je treba pridobiti posamezno
licenco za SAP BusinessObjects Rapid Marts za vsako licenco za SAP BusinessObjects Data Integrator ali Data Services. Kopiranje ene
licence za SAP BusinessObjects Rapid Marts in nato njena uporaba v drugih instancah je prepovedana.

5.1.8

SAP BusinessObjects Metadata Management
Metadata Management se dobavlja skupaj z licenco za omejeno uporabo za platformo SAP BusinessObjects BI. Lastnik licence lahko
uporablja platformo SAP BusinessObjects BI samo v povezavi z Metadata Managementom. Dostopanje do podatkov, ki niso bili posebej
ustvarjeni z Metadata Managementom oziroma jih ta ne Uporablja, je kršitev te licence. Poleg tega ima Lastnik licence pravico Uporabljati le
naslednje funkcije platforme SAP BusinessObjects BI: (a) Central Management Server (CMS) za preverjanje pristnosti uporabnikov ali skupin
in (b) Central Management Console za varnost, povezano z upravljanjem uporabnikov in dostopom do virov integratorja, skupin virov,
metapedije, pripomo kov ter upravljanjem in planiranjem izvajanj virov integratorja in izvajanj pripomo kov.

5.1.9

SAP BusinessObjects Data Migration Starter Package
SAP BusinessObjects Data Migration Starter Package je licenciran na osnovi asovno omejene licence.

5.1.10

SAP BusinessObjects Data Migration Starter Package
SAP BusinessObjects Data Migration Starter Package se lahko namesti samo v povezavi s SAP BusinessObjects Metadata Managementom
in/ali Data Services na enem samem strežniku z najve štirimi procesorji. SAP BusinessObjects Data Migration Starter Package se lahko
uporablja samo v povezavi z eno samo instanco ciljnega sistema, pri emer mora Lastnik licence na za etku projekta implementacije SAP-ju
pisno posredovati ID ciljnega sistema.

5.1.11

SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management

5.1.11.1 SAP BusinessObjects Financial Consolidation. Uporaba platforme SAP BusinessObjects BI, vklju ene v SAP BusinessObjects Financial
Consolidation, je omejena izklju no na naslednje funkcije: (a) uporaba Central Management Server ("CMS") za preverjanje in/ali avtorizacijo
uporabnikov za zgoraj naštete aplikacije; (b) uporaba Central Management Console ("CMC") za upravljanje pravic in privilegijev uporabnikov,
kot se nanašajo na aplikacijo, in (c) uporaba aplikacije Infoview za pomikanje in zagon delovnih okolij aplikacije Analyzer.
5.1.12

SAP BusinessObjects Financial Information Management
Pri licenciranju SAP BusinessObjects Financial Information Management se lahko SAP BusinessObjects Data Integrator Uporablja za
naslednje:
Samo z dolo enimi licenciranimi rešitvami SAP BusinessObjects za mala in srednjevelika podjetja, analiti nimi aplikacijami SAP
NetWeaver BW, skupaj z dolo enimi licenciranimi aplikacijami SAP BusinessObjects EPM, ki so dolo ene in se Uporabljajo v skladu
z Dokumentacijo; in
Samo za Uporabo s SAP BusinessObjects Financial Information Management.
SAP BusinessObjects Financial Information Management mora biti licenciran vedno, ko je potrebna integracija podatkov s sistemi tretjih oseb.
Omejeno funkcionalnost Financial Information Managementa, za katerega Lastnik licence nima licence ("Programska oprema FIM za omejeno
uporabo"), lahko uporablja dolo ena licencirana SAP-jeva programska oprema, kot je opisano v Dokumentaciji. Dokler Lastnik licence izrecno
ne licencira Programske opreme FIM za omejeno uporabo, lahko Lastnik licence Uporablja Programsko opremo FIM za omejeno uporabo
samo za dostop do in s pomo jo licencirane SAP-jeve programske opreme, samo za namen omogo anja delovanja SAP-jeve licencirane
programske opreme, kot je dolo eno v Dokumentaciji.

5.1.13

SAP Electronic Invoicing for Brazil (Nota Fiscal Electronica)
SAP Electronic Invoicing for Brazil - Outbound and Inbound (Nota Fiscal Electronica - Outbound or Inbound) vsebuje licenco za omejeno
uporabo za SAP PI.

5.1.14

SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance Solutions.
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Rešitve SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance (GRC) lahko uporabljajo omejene funkcije programov Xcelsius Enterprise in
Crystal Reports, za katere Lastnik licence nima licence (“Reporting Runtime Software”). Dokler Lastnik licence ni izrecno licenciral Programske
opreme Reporting Runtime Software, lahko uporablja takšno Programsko opremo le z GRC oziroma preko njega, vse Spremembe pa so
dovoljene samo za namen omogo anja delovanja licenciranega GRC. Reporting Runtime Software lahko uporabljajo le uporabniki tipa Named
Users za GRC. Lastnik licence nima licence za uporabo nobene komponente Crystal Reports za razvijanje .Net aplikacij.
5.1.15

Rešitve SAP BusinessObjects za mala in srednje velika podjetja

5.1.15.1 SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI)
Licenca za Edge BI za SAP-jeve uporabnike je omejena na 250 uporabnikov na strežnik. Edge BI vklju uje licenco za uporabnika tipa SAP
Business Analytics Professional User za vsakega licen nega uporabnika, izklju no za uporabo rešitve Edge BI, dodatni imenovani uporabniki
za SAP-jeve aplikacije pa niso potrebni. Edge BI, za katerega je pridobljena licenca za hkratni dostop, ne sme prese i 50 hkratnih sej na
posamezni namestitvi. Potem, ko Lastnik licence pridobi pakete licenc za Hkratni dostop, je mogo e kupiti dodatne licence za Edge BI, a
njihovo število ne sme prese i števila Licenc za Hkratni dostop.
5.1.15.2 SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z upravljanjem podatkov
SAP BusinessObjects Data Quality Management in SAP BusinessObjects Data Integrator, dobavljena s SAP BusinessObjects Edge BI, je
dovoljeno postaviti na enem samem strežniku (do 250 imenovanih uporabnikov oziroma 50 hkratnih sej) in morata biti postavljena (a) na
strežniku, kjer je postavljen ustrezen produkt SAP BusinessObjects Edge BI, ali (b) na lo enem strežniku z najve tremi procesorji. SAP
BusinessObjects Data Quality Management in SAP BusinessObjects Data Integrator se lahko uporabljata samo v povezavi s SAP
BusinessObjects Edge BI in se ne smeta uporabljati kot samostojni produkt. Lastnik licence lahko uporablja najve dva tipa baze podatkov v
vmesnikih baze podatkov in ima lahko samo eno odložiš e podatkov.
5.1.15.3 SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z integracijo podatkov
SAP BusinessObjects Data Integrator, dobavljen s SAP BusinessObjects Edge BI, je dovoljeno postaviti na enem samem strežniku (do 250
imenovanih uporabnikov oziroma do 50 hkratnih sej) in mora biti postavljen (a) na strežniku, kjer je postavljen ustrezen SAP BusinessObjects
Edge BI, ali (b) na lo enem strežniku z najve tremi procesorji. SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z integracijo podatkov, in SAP
BusinessObjects Data Integrator se lahko uporabljata samo v povezavi s SAP BusinessObjects Edge BI in se ne smeta uporabljati kot
samostojni produkt. Lastnik licence lahko uporablja najve dva tipa baze podatkov v vmesnikih baze podatkov in ima lahko samo eno
odložiš e podatkov.
e se SAP BusinessObjects Data Integrator uporablja skupaj s SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts, je lahko
postavljen na strežnik z najve 4 procesorji.
5.1.15.4 SAP BusinessObjects Edge Data Services, Edge Data Integrator in Edge Data Quality Management (rešitve Edge EIM)
Skupno število licenciranih procesorjev predstavlja maksimalno skupno število procesorjev, na katerih je lahko nameš ena in se Uporablja vsa
Programska oprema, vklju ena v SAP BusinessObjects Edge Data Services. Za SAP BusinessObjects Edge Data Data Services in Edge Data
Quality Management je Uporaba SAP BusinessObjects Data Insight (razen za paketne licence ali za licence, ki so del produktov tretje osebe
oz. so namenjene uporabi skupaj z njimi) omejena na pet uporabnikov tipa Named User. Direktoriji naslovov in geokodiranja niso vklju eni v
nobeno od rešitev Edge EIM in jih je treba licencirati lo eno. Vsaka postavitev katerekoli rešitve Edge EIM je omejena na en strežnik z najmanj
3 in najve 5 procesorji. Vse rešitve Edge EIM vklju ujejo licenco tipa SAP Business Analytics Professional User za uporabo ustreznih rešitev
Edge EIM in tako licence za dodatne uporabnike tipa SAP Application Named User aplikacije niso potrebne.
5.1.15.5 SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts
Pri licenciranju produkta SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts morate pridobiti tudi licenco za produkta BusinessObjects Edge BI, verzija z
integracijo podatkov, ali BusinessObjects Edge BI, verzija z upravljanjem podatkov. SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts je dovoljeno
postaviti na enem samem strežniku in mora biti postavljen (a) na strežniku, kjer je postavljen ustrezen produkt SAP BusinessObjects Edge BI,
ali (b) na lo enem strežniku z najve 4 procesorji. SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts se lahko uporablja samo v povezavi s SAP
BusinessObjects Edge BI. Kopiranje ene licence za SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts in nato njena uporaba v drugih instancah je
prepovedana. Vsak SAP BusinessObjects Edge Rapid Mart vsebuje povezano licenco za aplikacijski vmesnik.
5.1.15.6 SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation
Licenciranje SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation je omejeno na najve 100 uporabnikov na posamezen strežnik.
5.1.15.7 SAP BusinessObjects Edge Strategy Management
Omejitev licence: Postavitev najve enega aplikacijskega strežnika z najve 70 uporabniki. Vsaka postavitev je omejena na 25 kontekstov in
25 podatkovnih modelov.
5.1.15.8 SAP BusinessObjects Access Control za srednje velika podjetja
SAP BusinessObjects Access Control za srednje velika podjetja od verzije 10.0 naprej lahko uporablja omejene funkcionalnosti programov
Xcelsius Enterprise in Crystal Reports, za katere Lastnik licence nima licence (“Reporting Runtime Software”). Dokler ni Lastnik licence izrecno
licenciral Programske opreme za pripravo poro il za omejeno uporabo, je njegova uporaba takšne Programske opreme za pripravo poro il za
omejeno uporabo omejena na dostop z Access Control za srednje velika podjetja in preko njega, vse Spremembe pa so dovoljene samo za
namen omogo anja delovanja Access Control za srednje velika podjetja. Programsko opremo za pripravo poro il za omejeno uporabo lahko
uporabljajo le licencirani uporabniki tipa Named Users za Access Control za srednje velika podjetja. Lastnik licence nima licence za uporabo
nobene komponente Crystal Reports za razvijanje .Net aplikacij.
5.1.16

Rešitve SAP BusinessObjects za analitiko
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Omejena licenca: Uporaba rešitve SAP BusinessObjects za analitiko ("Rešitve BA") in katerekoli SAP-jeve programske opreme, licencirane kot
del rešitve BA ("Programska oprema BA"), je omejena na namen, specifi en za rešitev BA ("Namen").
Programska oprema BA: SAP lahko v SAP-jevih cenikih in pogojih nudi programsko opremo BA iz rešitve BA kot lo eno SAP-jevo programsko
opremo. Funkcionalnosti programske opreme BA in pogoji zanjo se lahko razlikujejo od lo ene SAP-jeve programske opreme. Dodana
funkcionalnost take SAP-jeve Programske opreme je lahko predmet lo ene licen ne pogodbe in dodatnih licen nin.
5.1.17

SAP BusinessObjects Enterprise Risk Reporting for Banking.
Uporaba te Programske opreme je omejena na merjenje in nadzor poslovnega tveganja pri ban nih storitvah Lastnika licence.

5.1.18

SAP BusinessObjects Trade Promotion Effectiveness Analysis
Uporaba te Programske opreme je omejena na izvajanje analize u inkovitosti pospeševanja prodaje.

5.1.19

SAP BusinessObjects Customer Analysis and Retention for Telecommunications.
Uporaba te Programske opreme je omejena na naslednje telekomunikacijske operacije Lastnika licence: analizo zadržanja strank, profiliranje
strank, oceno vedenja strank in oceno izzivov pri zadržanju strank.

5.1.20

SAP BusinessObjects Quality Management for Healthcare
Uporaba te Programske opreme je omejena na merjenje in nadzor metrik upravljanja kakovosti za zdravstvene storitve Lastnika licence.

5.1.21

SAP BusinessObjects Healthcare Practitioner Spend Analysis and Reporting
Uporaba te Programske opreme je omejena na nadzor poslovnih izdatkov, povezanih z zdravstvenimi delavci.

5.1.22

SAP BusinessObjects Staff Productivity Management for Healthcare
Uporaba te Programske opreme je omejena na merjenje in nadzor produktivnosti zaposlenih podjetja in oddelkov ter povezanih kazalnikov
kakovosti pacientov, življenjskega cikla kadrov, izobraževanja ter varnosti zaposlenih.

5.1.23

SAP BusinessObjects Readiness Assessment for Defense and Security
Uporaba te Programske opreme je omejena na merjenje in poro anje glede obrambne pripravljenosti.

5.1.24

SAP BusinessObjects On-Shelf Availability
Uporaba te Programske opreme je omejena na naslednje operacije Lastnika licence glede potrošniških izdelkov: analizo razpoložljivosti,
metrike pomanjkanja zalog ter druge metrike in merila, povezana z upravljanjem ponudbe ponudbe in povpraševanja po kon nih izdelkih.

5.1.25

SAP BusinessObjects Sales Analysis for Retail
Uporaba te Programske opreme je omejena na izvedbo analize maloprodajnih podatkov in podatkov mest prodaje.

5.1.26

SAP BusinessObjects IP Rights Analysis
Uporaba te Programske opreme je omejena na analize glede prihodkov, razpoložljivosti pravic, pridobivanja pravic, upravljanja pravic,
uspešnosti Lastnika licence in uveljavljanja lastništva glede pravic intelektualne lastnine.

5.1.27

SAP BusinessObjects Enterprise Risk and Solvency Management for Insurance
Uporaba te Programske opreme je omejena na merjenje in nadzor poslovnega tveganja po poslovnih enotah, produktih in kategorijah
tveganja.

5.1.28

Aplikacija SAP BusinessObjects Upstream Operations Performance Analysis
Uporaba te Programske opreme je omejena na analizo operativnih podatkov z za etka proizvodne verige pri proizvodnji nafte in plinastih
ogljikovodikov.

5.1.29

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation for Banking
Uporaba te Programske opreme je omejena na naslednje ban ne storitve Lastnika licence: finan no planiranje, predra unavanje, napovedi,
konsolidacije ter poro anje o finan nih in drugih planskih podatkih.

5.1.30

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation for Healthcare
Uporaba te Programske opreme je omejena na naslednje zdravstvene storitve Lastnika licence: finan no planiranje, predra unavanje,
napovedi, konsolidacije ter poro anje o finan nih in drugih planskih podatkih.

5.1.31

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation for Public Sector
Uporaba te Programske opreme je omejena na dolgoro no planiranje, predra unavanje, planiranje, napovedi in poro anje v javnem sektorju.

5.1.32

SAP BusinessObjects Planning for Public Sector
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Uporaba te Programske opreme je omejena na naslednje poslovanje Lastnika licence v javnem sektorju: dolgoro no poslovno planiranje,
napovedi, finan no konsolidacijo, poro anje in upravljanje zmogljivosti.
5.1.33

Rešitev za hitro postavitev SAP BusinessObjects Sales and Operational Planning
Uporaba te Programske opreme je omejena na proces poslovnega planiranja prodaje in poslovanja, npr. planiranja prodaje s konsenzom,
preglednosti oskrbe, grobega kopi enja kapacitet in nadzora poslovnega procesa s pomo jo napovedi iz prodaje, marketinga, poslovanja in
financ.

5.1.34

Dodatni licen ni pogoji za Knowledge Accelerator

5.1.34.1 SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator (razen NA RWD-platformi). SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator se lahko uporablja za
potrebe usposabljanja zaposlenih Lastnika licence in ga ne sme uporabljati tretja oseba oz. se ne sme uporabljati v imenu tretje osebe. SAP
BusinessObjects Knowledge Accelerator, razen na RWD-platformi, je starejša verzija Knowledge Acceleratorja (pred XI-izdajo 3), ki jo bo SAP
BusinessObjects še naprej prodajal. Naslednje trditve se nanašajo samo na to starejšo verzijo Business Objects Knowledge Acceleratorja:
TM
Kakršnakoli orodja za prilagajanje, vklju ena v programsko opremo SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator (Global Knowledge
OnDemand-for-Business Objects), se uporabljajo samo za spreminjanje ali prilagajanje vsebine, razvite v programski opremi SAP
BusinessObjects Knowledge Accelerator, uporabljajo pa jih lahko samo snovalci programov za usposabljanje in skrbniki, dolo eni v tem
asovnem razporedu naro il. Lastnik licence takih orodij ne bo spreminjal, na njih ne bo izvajal obratnega inženiringa in jih ne bo distribuiral za
komercialno in nekomercialno uporabo, prav tako pa takih orodij ne bo uporabljal za razvoj druge vsebine, vklju no z vsebino, povezano z
drugimi produkti izdajatelja licence.
5.1.34.2 Knowledge Accelerator na RWD-platformi. SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator se lahko uporablja za potrebe usposabljanja
zaposlenih Lastnika licence in ga ne sme uporabljati tretja oseba oz. se ne sme uporabljati v imenu tretje osebe. Ne glede na kakršnokoli
drugo dolo ilo na rta za usposabljanje licenc za uporabnike tipa Named User za Knowledge Accelerator ni dovoljeno prenesti na druge
posameznike, etudi originalni uporabnik ne sme ve dostopati do Knowledge Acceleratorja. e posameznik ni ve zaposlen pri lastniku
licence, lahko Lastnik licence prenese licenco za uporabnika tipa Named User takega posameznika na drugega uporabnika.
5.1.35

Predictive Workbench. Predictive Workbench vklju uje vgrajen produkt tretje osebe, ki se mora uporabljati v povezavi z BusinessObjects
Enterprise in ne samostojno.

5.2

SAP BusinessObjects (model Classic Solutions)

5.2.1

SAP BusinessObjects Enterprise

5.2.1.1

Dashboard Builder. Komponente programske opreme, orodja in uporabnosti, ki jih omogo a Dashboard Builder, se lahko uporabljajo le s
produkti, s katerimi so bili dobavljeni. Poleg tega se pripomo ki Web Intelligence, ki jih nudi Dashboard Builder, lahko uporabljajo za vpogled v
analitske predloge, ki jih omogo a Dashboard Builder.

5.2.1.2

SAP BusinessObjects Enterprise. Licenc za razli ne izdaje BusinessObjects Enterprise v eni postavitvi se ne sme združevati (na primer,
licenc za Premium ni dovoljeno združevati z licencami za Professional v isti postavitvi). BusinessObjects Enterprise Professional lahko
uporabljate za izdajo in distribucijo samo ene od zaš itenih oblik poro il SAP BusinessObjects (Crystal Reports, Web Intelligence/Desktop
Intelligence/BusinessObjects/Voyager). Web Intelligence in Desktop Intelligence se v ta namen štejeta za edino zaš iteno obliko poro il. e
želite izdati ali distribuirati ve kot eno obliko poro ila, morate pridobiti BusinessObjects Enterprise Premium. Ne glede na to lahko lastnik
licence, ki preide s kombinirane postavitve BusinessObjects in Web Intelligence na BusinessObjects Enterprise, v tej postavitvi uporablja obliki
poro il BusinessObjects in Web Intelligence.

5.2.1.3

Opcije produkta SAP BusinessObjects. Opcije za BusinessObjects Enterprise Professional, Crystal Enterprise Professional in Crystal Reports
Server (skupno imenovani "Osnovna aplikacija") so licencirane kot dodatki k postavitvi. Opcije lahko vsebujejo Crystal Reports Explorer,
Auditing, Publishing, Live Office, Integration Kits za aplikacije tretjih oseb in druge produkte, ki se uporabljajo kot Opcije za Osnovno
aplikacijo. e so v procesorski metriki licencirane tako Osnovna aplikacija kot tudi Opcije, mora število in tip licenc za Opcije ustrezati številu
in tipu licenc za Osnovno aplikacijo v Postavitvi, kjer se Opcije uporabljajo.

5.2.1.4

Web Intelligence Interactive Viewing. Kode za Web Intelligence Interactive Viewing odklenejo vse funkcije celotnega produkta Web
Intelligence. Vendar pa je Web Intelligence Interactive Viewing omejena licenca in se je ne sme uporabljati za urejanje ali kreiranje
dokumentov.

5.2.2

SAP BusinessObjects BI Starter Package. Licenciranje SAP BusinessObjects BI Starter Package je omejeno na najve 100 uporabnikov na
posamezen strežnik.

5.2.3

Dashboard and Visualization

5.2.3.1

Programska oprema SAP® BusinessObjects™ Xcelsius® Enterprise: e posodobite, objavljate, prenašate ali druga e spremenite podatke, ki
jih vsebuje katerakoli datoteka SWF, ustvarjena s programom Xcelsius (ali datoteko SWF, ki se izvozi v druge podprte formate datotek (npr.
PDF, AIR, PPT)), morate kupiti licenco za Xcelsius Interactive Viewing. Xcelsius Interactive Viewing je vklju en in ustreza licencam za
uporabnike tipa Named User ("NUL") izdelkov Crystal Reports Server in BusinessObjects Edge. Unlimited Interactive Viewing je vklju en v
Xcelsius Engage, vendar je omejen na datoteke SWF z najve dvema povezavama.

5.2.4

Rešitve SAP BusinessObjects Enterprise Information Management

5.2.4.1 Programska oprema SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator in SAP BusinessObjects Data Quality
Management.
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e Lastnik licence želi uporabiti licenco za Data Services, Data Integrator ali Data Quality Management za dostop do Enterprise Data
Sources, kot so paketne aplikacije, baze podatkov ali produkti tehnološke infrastrukture, mora pridobiti licence za posamezne vmesnike, kot
so Application Interface, Database Interface, JMS Technology Interface ali Salesforce.com Technology Interface. Direktoriji naslovov niso
vklju eni in jih je treba licencirati lo eno.
5.2.4.2

SAP BusinessObjects Data Service. Vsaka licenca za SAP BusinessObjects Data Services vsebuje naslednje:
Pet uporabnikov tipa Named user za SAP BusinessObjects Data Insight (razen za paketne licence ali za licence, ki so del produktov
tretje osebe oz. so namenjene uporabi skupaj z njimi)
Po ena licenca za transakcijsko procesiranje v realnem asu, dostop od spletne storitve vira podatkov, razvoj s timom z ve uporabniki in
mrežno ra unalništvo
Licence za Database Interface za neomejeno število Tipov baz podatkov
Salesforce.com Technology Interface
JMS Technology Interface

5.2.5

SAP BusinessObjects Data Integrator

5.2.5.1

SAP BusinessObjects Data Integrator Starter. Vse licence za Programsko opremo vsebujejo eno licenco za Database Interface.

5.2.5.2

SAP BusinessObjects Data Integrator Professional. Vse licence za Programsko opremo vsebujejo dve licenci za Database Interface.

5.2.5.3

SAP BusinessObjects Data Integrator Premium. Vse licence za Programsko opremo vsebujejo po eno licenco za transakcijsko procesiranje v
realnem asu, dostop od spletne storitve vira podatkov, razvoj s timom z ve uporabniki, mrežno ra unalništvo, Salesforce.com Technology
Interface, JMS Technology Interface; in licence za Database Interface za neomejeno število Tipov baz podatkov.

5.2.6

SAP BusinessObjects Data Quality Management

5.2.6.1

SAP BusinessObjects eDQ Management. Lastnik licence lahko Uporablja SAP BusinessObjects eDQ Management samo za transakcijska
okolja ali okolja v realnem asu. Vse licence za programsko opremo vsebujejo eno licenco za SAP BusinessObjects DQM, opcijo paketa za
iš enje za en jezik.

5.2.6.2

SAP BusinessObjects Data Quality Management Professional. Vse licence za programsko opremo vsebujejo eno licenco za Database
Interface in eno licenco za SAP BusinessObjects DQM, opcijo paketa za iš enje za en jezik.

5.2.6.3

SAP BusinessObjects Data Quality Management Premium. Vse licence za Programsko opremo vsebujejo naslednje:
Pet uporabnikov tipa Named User za SAP BusinessObjects Data Insight (razen za paketne licence ali za licence, ki so del produktov tretje
osebe oz. so namenjene uporabi z njimi)
Dve licenci za Database Interface
Ena licenca za SAP BusinessObjects DQM, opcija paketa za iš enje za en jezik
SAP BusinessObjects DQM, SDK
Po ena licenca za transakcijsko procesiranje v realnem asu, dostop do spletne storitve vira podatkov, razvoj tima z ve uporabniki in mrežno
ra unalništvo

5.2.6.4 Licence za Vmesnike. Predpogoj za licence za Application Interface, Database Interface ali Technology Interface je licenca za Data Services,
Data Integrator ali Data Quality Management. Application Interface se licencira na Instanco aplikacije. "Instanca" pomeni, da se Programska
oprema lahko uporablja samo za enozna no povezavo do dolo ene aplikacije ali tehnologije. e Application Interface dostopa do ve instanc
aplikacije, je treba za vsako instanco pridobiti eno licenco za Application Interface. Application Interface Unlimited, Database Interface, JMS
Technology Interface in Salesforce.com Technology Interface se licencirajo na Tip aplikacije, baze podatkov ali tehnologije. "Tip" pomeni
neomejeno število povezav do ene same, dolo ene aplikacije, baze podatkov ali tehnologije.
5.2.6..5 Data Quality Management (“DQM”) SDK. Licenco za Data Quality Management SDK je možno pridobiti v dveh konfiguracijah: (1) V samostojni
ali nepovezani konfiguraciji ("Nepovezana konfiguracija DQM SDK") in (2) v povezavi z licencami na osnovi procesorjev za Data Services in/ali
DQM Premium ("Povezana konfiguracija DQM SDK"). e je licenca za DQM SDK pridobljena v Nepovezani konfiguraciji DQM SDK, potem je
dobavljena kot Strežniška licenca. e je licenca za DQM SDK pridobljena v Povezani konfiguraciji DQM SDK, je vklju ena kot del licenc na
osnovi procesorjev za Data Services in/ali DQM Premium, ki jih je licenciral Lastnik licence, tako da so del del teh licenc za procesor, ki jih je
licenciral Lastnik licence, lahko Uporablja samo za izvajanje DQM SDK, pod pogojem, da skupno število licenc, ki se uporabljajo za DQM SDK,
Data Services in DQM Premium, ne presega skupnega števila pridobljenih licenc za Data Services in DQM Premium. Na primer, e je je Lastnik
licence skupaj licenciral šest licenc za procesor za Data Services in/ali DQM Premium, lahko Lastnik licence Uporablja dve licenci za procesor
za izvajanje DQM SDK in preostale 4 licence za procesor za izvajanje Data Services in/ali SQM Premium; oz. Lastnik licence lahko Uporablja 3
licence za procesor za izvajanje DQM SDK in preostale 4 licence za procesor za izvajanje Data Services in/ali SQM Premium; oz. Lastnik
licence lahko Uporablja vseh šest licenc za procesor za izvajanje SQM SDK.
5.2.6.6 Programska oprema SAP BusinessObjects Data Quality Management, verzije za uporabo z aplikacijami podjetij SAP, Siebel ali Informatica. Pri
licenciranju SAP BusinessObjects Data Quality Management, verzije za SAP-jeve rešitve, aplikacij podjetja Siebel ali Informatica PowerCenter
se funkcije za kakovost podatkov lahko Uporabljajo samo z aktivnostmi, ki se za nejo v aplikacijah podjetij SAP, Siebel ali Informatica. Pri tem
na inu licenciranja je Uporaba funkcij za kakovost podatkov za namene izven aplikacije, za katero je bila licencirana, strogo prepovedana. Za
Uporabo funkcij kakovosti podatkov izven aplikacij podjetij SAP, Siebel ali Informatica je potrebna lo ena licenca za SAP BusinessObjects Data
Quality Management ali SAP BusinessObjects Data Services. Uporaba te licence pomeni, da Lastnik licence lahko uporabi licencirano število
procesorjev na enem samem strežniku ali na ve strežnikih, dokler skupno število procesorjev, ki se Uporabljajo na strežnikih, ne doseže števila,
ki ga je licenciral Lastnik licence. Licence za mrežno ra unalništvo niso vklju ene in jih je treba licencirati lo eno.
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5.2.6.7 Produkti SAP BusinessObjects Rapid Marts. Pri licenciranju SAP BusinessObjects Rapid Marts je treba pridobiti tudi licenco za SAP
BusinessObjects Data Integrator ali Data Services. e je SAP BusinessObjects Rapid Marts licenciran skupaj s SAP BusinessObjects Data
Integrator ali Data Services, je treba pridobiti posamezno licenco za SAP BusinessObjects Rapid Marts za vsako licenco za SAP
BusinessObjects Data Integrator ali Data Services. Kopiranje ene licence za SAP BusinessObjects Rapid Marts in nato njena uporaba v drugih
instancah je prepovedana. Kot dodatek k navedenemu mora Lastnik licence licencirati dolo ene ustrezne vmesnike Application Interfaces.
5.2.6.8 SAP BusinessObjects Metadata Management. Metadata Management se dobavlja skupaj z licenco za omejeno uporabo za SAP
BusinessObjects Enterprise. Lastnik licence lahko uporablja SAP BusinessObjects Enterprise samo v povezavi z Metadata Managementom.
Dostopanje do podatkov, ki niso bili posebej ustvarjeni z Metadata Managementom oziroma jih ta ne Uporablja, je kršitev te licence. Poleg tega
ima Lastnik licence pravico Uporabljati le naslednje funkcije SAP BusinessObjects Enterprise: (a) Central Management Server (CMS) za
preverjanje pristnosti uporabnikov ali skupin in (b) Central Management Console za varnost, povezano z upravljanjem uporabnikov in dostopom
do virov integratorja, skupin virov, metapedije, pripomo kov ter upravljanjem in planiranjem izvajanj virov integratorja in izvajanj pripomo kov.
5.2.7

SAP BusinessObjects Explorer

5..2.7.1. Kode za Explorerja, uporabljene v povezavi s SAP BusinessObjects Enterprise Professional (za poro anje za podjetja) odklenejo vse funkcije
produkta Web Intelligence. Take funkcije Web Intelligence lahko uporablja samo SAP BusinessObjects Explorer.
5.2.7.2

SAP BusinessObjects Explorer (komponenta za raziskovanje podatkov).. SAP BusinessObjects Explorer (komponenta za raziskovanje
podatkov) obsega SAP BusinessObjects Data Integrator Premium in SAP BusinessObjects Enterprise. Uporaba Lastnika licence je omejena,
kot sledi:
Data Integrator Premium in BusinessObjects Enterprise se lahko uporabljata izklju no v povezavi s SAP BusinessObjects Explorer
(komponenta za raziskovanje podatkov).
Namestitev Data Integrator Premium na isti rezini kot SAP NetWeaver BWA ni dovoljena.
Data Integrator Premium ni dovoljeno uporabiti za samostojne projekte ETL (ekstrakcija, preoblikovanje in nalaganje).
Lastnik licence ima pravico Uporabljati le naslednje funkcije paketa SAP BusinessObjects Enterprise: (a) Central Management Console
(CMC), (b) preverjanje pristnosti tretjih oseb , (c) raziskovanje indeksov, ki temeljijo na BWA, z Explorerjem, (d) Central Configuration
Manager in (e) arovnik za uvoz.

5.2.8

Rešitve SAP BusinessObjects za mala in srednjevelika podjetja

5.2.8.1

SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI). Licenca za Edge BI za SAP-jeve uporabnike tipa Named User je omejena na 250 uporabnikov na
strežnik. Samostojna uporaba Edge BI ne zahteva uporabnikov tipa SAP Application Named User; uporabnik tipa SAP Business Expert
Named User ni relevanten za uporabo s SAP ERP, zadoš a že uporabnik tipa SAP Professional Named User. e je Edge BI licenciran z
licenco CAL (licenca za hkratni dostop) pri posrednikih za SAP BusinessObjects, ena sama postavitev ne sme presegati 50 licenc CAL.
Licence za imenovane uporabnike pa je mogo e kupiti kot dodatke šele po tem, ko stranka pridobi pakete licenc CAL od posrednika za SAP
BusinessObjects, število licenc pa ne sme presegati števila licenciranih licenc CAL .

5.2.8.2

SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z upravljanjem podatkov. SAP BusinessObjects Data Quality Professional in SAP BusinessObjects
Data Integrator Starter, dobavljena s SAP BusinessObjects Edge BI, je dovoljeno postaviti na enem samem strežniku (do 250 uporabnikov) in
morata biti postavljena (a) na strežniku, kjer je postavljen ustrezen produkt SAP BusinessObjects Edge BI, ali (b) na lo enem strežniku z
najve dvema procesorjema. SAP BusinessObjects Data Quality Professional in SAP BusinessObjects Data Integrator Starter se lahko
uporabljata samo v povezavi s produktom SAP BusinessObjects Edge BI in se ne smeta uporabljati kot samostojni produkt. Lastnik licence
lahko uporablja najve dva tipa baze podatkov v vmesnikih baze podatkov in ima lahko samo eno odložiš e podatkov.

5.2.8.3

SAP BusinessObjects Edge BI, verzija z integracijo podatkov.
SAP BusinessObjects Data Integrator Starter, dobavljen s SAP
BusinessObjects Edge BI, je lahko postavljen na enem samem strežniku (do 250 uporabnikov) in mora biti postavljen (a) na strežniku, kjer je
postavljen ustrezen produkt SAP BusinessObjects Edge Series, ali (b) na lo enem strežniku z najve dvema procesorjema. SAP
BusinessObjects Edge BI, verzija z integracijo podatkov, in SAP BusinessObjects Data Integrator Starter se lahko uporabljata samo v
povezavi s produktom SAP BusinessObjects Edge BI in se ne smeta uporabljati kot samostojni produkt. Lastnik licence lahko uporablja najve
dva tipa baze podatkov v vmesnikih baze podatkov in ima lahko samo eno odložiš e podatkov. e se SAP BusinessObjects Data Integrator
Starter uporablja skupaj s SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts, se ga lahko postavi na strežnik z najve 4 procesorji.

6

SAP Crystal

6.1

Pravice uporabe za vse produkte SAP Crystal

6.1.1
6.1.1.1

Definicije
V izrazu "programska oprema SAP Crystal” so zajeti naslednji produkti: SAP Crystal Reports, SAP Crystal Server, SAP Crystal Reports
Server, SAP Crystal Dashboard Design, SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Interactive Analysis in Xcelsius Engage Server.

6.1.1.2

V izrazu "programska oprema Desktop SAP Crystal" so zajeti vsi produkti SAP Crystal razen SAP Crystal Server in SAP Crystal Reports
Server.

6.1.1.3

“Povezana predstavitev” pomeni vsako SWF datoteko, ustvarjeno z osebno izdajo programa SAP Crystal Dashboard Design, oddel no izdajo
programa SAP Crystal Dashboard Design ali Xcelsius Engage Server, ki osvežuje, objavlja, prenaša ali kako druga e spreminja podatke, ki jih
vsebuje takšna SWF datoteka (oziroma SWF datoteka, izvožena v druge podprte datote ne formate (npr. PDF, AIR, PPT)).

6.1.1.4

"Samostojna predstavitev" pomeni vsako SWF datoteko, ustvarjeno s SAP Crystal Presentation Design, z osebno izdajo programa SAP
Crystal Dashboard Design, oddel no izdajo programa SAP Crystal Dashboard Design ali Xcelsius Engage Server, ki ne osvežuje, objavlja,
prenaša ali kako druga e spreminja podatkov, ki jih vsebuje takšna SWF datoteka (oziroma SWF datoteka, izvožena v druge podprte
datote ne formate (npr. PDF, AIR, PPT)).
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6.1.2

Uporaba programske opreme SAP Crystal. Lastnik licence lahko uporablja programsko opremo SAP Crystal za izvajanje usposabljanja in
svetovalnih storitev za tako programsko opremo SAP Crystal pod pogojem, da je vsak prejemnik usposabljanja ali svetovalnih storitev
pridobil lo eno licenco za uporabo zadevne programske opreme SAP Crystal.

6.1.3

Uporaba programske opreme Desktop SAP Crystal. Z izjemo Povezanih predstavitev in skladno s lenom 6.2.8, sme Lastnik licence
distribuirati izhodne datoteke (npr. datote ni formati PDF, SWF, XLF, WID ali RPT), ki se generirajo s programsko opremo Desktop SAP
Crystal, tretjim osebam, e izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) izhodne datoteke so shranjene zunaj Programske opreme in niti neposredno niti posredno ne dostopajo do Programske opreme oziroma
ne aktivirajo procesnih zmogljivosti Programske opreme ali je druga e ne uporabljajo;
(b) Lastnik licence ostaja izklju no odgovoren za podporo, tehni no in drugo asistenco, ki jo zahtevajo uporabniki teh izhodnih datotek;
(c) Lastnik licence ne uporablja imena, logotipa ali blagovne znamke Izdajatelja licence ali Programske opreme brez SAP-jevega
vnaprejšnjega pisnega dovoljenja;
(d) Lastnik licence proti SAP-ju ne bo uveljavljal zahtevkov ter ga bo branil in od njega ne bo terjal odškodnine za kakršnekoli zahtevke, ki
izvirajo iz uporabe, reprodukcije ali distribucije izhodnih datotek;
(e) Lastnik licence bo varoval soglasje kon nega uporabnika ("Kon ni uporabnik") s pogoji, podobnimi tistim iz lena 6.3.8.

6.1.4

Licenca za u no postajo za programsko opremo Desktop SAP Crystal. Kadar se programska oprema Desktop SAP Crystal uporablja na
delovni postaji, ki se uporablja izklju no za namene usposabljanja, licenca velja za delovno postajo in ne imenovanega uporabnika
Programske opreme. Za vsako delovno postajo za usposabljanje je potrebna ena licenca.

6.1.5

Uporaba posnetkov zaslona in oznak programske opreme SAP Crystal. Posnetke zaslona in znake programske opreme SAP Crystal lahko
Lastnik licence reproducira in distribuira v dokumentih in medijih, pod pogojem, da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

dokument oziroma medij ni namenjen za komercialno u no gradivo ali u no gradivo tretjih oseb in/ali za profitno u no gradivo.
Raba s strani Lastnika licence ne sme biti opolzka ali pornografska, prav tako pa Lastnik licence ne sme biti žaljiv, ponižujo do SAPja, njegove programske opreme ali katerekoli osebe ali entitete oziroma o njih ne sme širiti slabega glasu.
Lastnik licence ne sme neposredno ali posredno implicirati, da SAP sponzorira, je povezan z ali podpira njegov produkt oziroma
storitev.
Lastnik licence posnetka zaslona ne sme uporabiti v primerjalnem oglasu.
Lastnik licence posnetka zaslona ne sme spreminjati, razen spreminjanja velikosti ali obrezovanja.
V uporabniškem vmesniku drugega produkta Lastnik licence ne sme uporabiti delov posnetka zaslona.
Lastnik licence ne sme uporabljati posnetkov zaslona, ki vsebujejo vsebino tretjih oseb, razen e je pridobil izrecno dovoljenje
zadevne tretje osebe.
Lastnik licence mora priložiti naslednjo izjavo o dodelitvi avtorskih pravic: "Posnetek(-ki) zaslona SAP-jevega izdelka so reproducirani
s SAP-jevim dovoljenjem."
e se pri uporabi Lastnik licence sklicuje na dolo eno SAP-jevo Programsko opremo, mora uporabiti celoten naziv te Programske
opreme.
Lastnik licence ne sme uporabiti posnetka zaslona, ki vsebuje sliko prepoznavne osebe, razen e je prej pridobil dovoljenje te osebe.

6.2

SAP Crystal Reports runtime product

6.2.1

Obseg. To poglavje ureja produkte z omejeno uporabo, ki so vklju eni v SAP Crystal Reports 2008, Crystal Reports XI, SAP Crystal Reports
for Visual Studio 2010 in SAP Crystal Reports for Eclipse.

6.2.2
6.2.2.1

Definicije
"Aplikacija klienta" pomeni aplikacijo, ki jo je razvil Lastnik licence, ki a) uporablja Runtime Product, b) je v celoti nameš ena na strojni opremi
kon nega uporabnika, skupaj z lokalnim procesiranjem poro il, in ki c) Runtime Productu doda pomembne in primarne funkcionalnosti.
"Interna namestitev" ali "Interno namestiti" pomeni namestitev v produkcijo aplikacije klienta in/ali aplikacije strežnika na enem ali ve
ra unalnikih znotraj podjetja ali organizacije lastnika licence, le v povezavi z internimi poslovnimi nameni lastnika licence.
"Distribucija" ali "Distribuirati" pomeni prodajo, najem, licenciranje ali redistribucijo aplikacij klienta in/ali aplikacij strežnika kon nim
uporabnikom tretjih oseb, eksternih organizaciji ali podjetju Lastnika licence.
“Produkt z omejeno uporabo" pomeni datoteke in aplikativne Programske vmesnike (API), specifi ne za razli ico, ki je dolo ena v datoteki
RUNTIME.TXT in je del produktov SAP Crystal Reports 2008, SAP Crystal Reports for Eclipse 2.0 in SAP Crystal Reports for Visual Studio
2010.
"Aplikacija strežnika" pomeni aplikacijo, ki jo je razvil Lastnik licence, ki a) uporablja Runtime Product, b) dovoljuje dostop do Runtime
Producta enemu ali ve uporabnikom, direktno ali indirektno preko aplikacij srednjega razreda, in c) Runtime Productu doda pomembne in
primarne funkcionalnosti. Aplikacija klienta, nameš ena v okolju Windows Terminal Server (npr. Citrix ali platforma Microsoft Remote
Desktop), je aplikacija strežnika.

6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4

6.2.2.5

6.2.3

Uporaba. Lastnik licence lahko namesti in uporablja posamezno kopijo Runtime Producta za razvoj aplikacij klienta in aplikacij strežnika.
Distribucija ter dolo be in pogoji interne namestitve se razlikujejo glede na tip aplikacij, ki jih razvije lastnik licence in kot je opisano v
nadaljevanju.

6.2.4

Interna namestitev aplikacij klienta in aplikacij strežnika Izdajatelj licence podeli Lastniku licence osebno, neizklju no, omejeno licenco za
interno namestitev Runtime Producta z aplikacijami klienta in aplikacijami strežnika.

6.2.5

Distribucija aplikacij klienta e Lastnik licence izpolnjuje vse pogoje iz te pogodbe, v celoti in vklju no s poglavjem 6.2.7, mu izdajatelj licence
podeli osebno, neizklju no, omejeno licenco za distribucijo aplikacij klienta.

6.2.6

Distribucija aplikacij strežnika
e Lastnik licence izpolnjuje vse pogoje iz te pogodbe, v celoti in vklju no s poglavjem 6.2.7., mu Izdajatelj
licence podeli osebno, neizklju no, omejeno licenco za distribucijo aplikacij strežnika tretjim osebam pod pogojem da a) je Lastnik licence
pridobil licenciran izvod Crystal Reports za vsako namestitev distribuirane aplikacije strežnika, ki je in da je verzija Runtime Producta, ki jo
uporablja taka aplikacija strežnika, enake licencirani kopiji Crystal Reports Lastnika licence ali b) ima Lastnik licence v lasti vsaj eno licen no
kopijo za SAP Crystal Reports Runtime Server.
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6.2.7

Zahteve za distribucijo Runtime Producta.
e Lastnik licence distribuira Runtime Product tretjim osebam v skladu s poglavjema 6.2.5 ali 6.2.6, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
(a) Lastnik licence ostaja izklju no odgovoren za podporo, storitev, posodobitve in tehni no ter drugo asistenco, ki jo zahtevajo uporabniki
izvodov ali vzor nih aplikacij Runtime Producta.
(b) Lastnik licence ne uporablja imena, logotipa ali blagovne znamke Izdajatelja licence ali Programske opreme brez SAP-jevega
vnaprejšnjega pisnega dovoljenja;
(c) Lastnik licence proti SAP-ju ne bo uveljavljal zahtevkov ter ga bo branil in od njega ne bo terjal odškodnine za kakršnekoli zahtevke, ki
izvirajo iz uporabe, reprodukcije ali distribucije Runtime Producta ali povezane aplikacije.
(d) Lastnik licence ne bo distribuiral Runtime Producta prek splošnih produktov pisanja poro il, analize podatkov ali poro anja oz. kateregakoli
drugega produkta, ki izvaja enake ali podobne funkcije, kot jih ponuja SAP; in
(e) Lastnik licence bo varoval soglasje kon nega uporabnika ("Kon ni uporabnik") s pogoji, podobno naslednjemu:
Kon ni uporabnik se strinja, da ne bo spreminjal, razstavljal, dekompiliral, prevajal, prilagajal ali izvajal obratnega inženiringa na Runtime
Productu ali v datoteki poro ila (.RPT);
Kon ni uporabnik se strinja, da ne bo distribuiral Runtime Producta tretjim osebam ali ga uporabljal na osnovi najema ali asovne delitve oz.
ne bo vodil storitvene pisarne v korist tretjih oseb.
Kon ni uporabnik se strinja, da ne bo uporabljal Runtime Producta za kreiranje in distribucijo produkta, ki je konkuren en SAP-jevi ponudbi;
Kon ni uporabnik se strinja, da ne bo uporabljal Runtime Producta za kreiranje in distribucijo produkta, ki pretvarja datoteke tipa (.RPT) v
alternativni format datoteke poro ila, ki ga uporabljajo splošni produkti pisanja poro il, analize podatkov ali poro anja, ki niso last SAP-ja.

6.2.8.

SAP IN NJEGOVI DOBAVITELJI ZANIKAJO VSA JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICIRANA, VKLJU NO IN BREZ OMEJITVE, GLEDE
PRODAJNOSTI, USTREZNOSTI ZA DOLO EN NAMEN IN NEKRŠITVE PRAVIC TRETJE OSEBE. SAP IN NJEGOVI DOBAVITELJI NISO
ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI DIREKTNO, POSREDNO, POSLEDI NO, NAKLJU NO, KAZENSKO, ZAVAROVALNO ALI DRUGO
KRITJE IZ TE POGODBE ALI V POVEZAVI Z APLIKACIJO ALI PRODUKTOM Z OMEJENO UPORABO.

6.3

SAP Crystal Dashboard Design, oddel na izdaja.

6.3.1

Uporaba. Samostojne predstavitve, ustvarjene z oddel no izdajo SAP Crystal Dashboard Design, se lahko neomejeno ponovno distribuirajo.
SWF datoteke, ustvarjene z oddel no izdajo, ki dostopajo do podatkov izklju no s konektorjem Crystal Reports, je mogo e vgraditi v Crystal
Report, pridobljeno poro ilo pa se lahko ponovno distribuira brez dodatnih licen nih zahtev.

6.3.2

Licenca za pregledovanje. e posodobite, objavljate, prenašate ali druga e spremenite podatke, ki jih vsebuje katerakoli datoteka SWF,
ustvarjena z oddel no razli ico (ali datoteka SWF, ki se izvozi v druge podprte formate datotek (npr. PDF, AIR, PPT)), morate kupiti opcijo
SAP Crystal Dashboard Viewing za vsakega imenovanega uporabnika, ki lahko pregleduje SWF. Ta opcija je vklju ena in ustreza licencam za
uporabnike tipa Named User ("NUL") za SAP Crystal Reports Server in SAP Crystal Server. V licenci za oddel no izdajo je vklju ena ena
licenca za imenovane uporabnike za opcijo Dashboard Viewing.

6.3.3

Omejitve. Za datoteke SWF, ki jih ustvari oddel na izdaja, velja naslednje:
Ni jih mogo e nameš ati v SAP BusinessObjects Enterprise ali SAP BusinessObjects Edge.
Lahko se nameš ajo samostojno le v SAP Crystal Reports Server ali SAP Crystal Server.
Nimajo dostopa do nobenih podatkovnih virov SAP-jeve programske opreme, razen SAP BusinessOne.
Ni jih mogo e distribuirati med ve kot 100 kon nih uporabnikov.
Povezane predstavitve se sme uporabljati le za interne poslovne namene uporabnikov in ne v komercialne namene, najem ali oddajo (samih
ali skupaj z drugim programom ali produktom).

6.4

SAP Crystal Dashboard Design, osebna izdaja

6.4.1

Uporaba. Samostojne predstavitve, ustvarjene z osebno izdajo SAP Crystal Dashboard Design, se lahko neomejeno ponovno distribuirajo.
SWF datoteke, ustvarjene z osebno izdajo SAP Crystal Dasboard Design, ki dostopajo do podatkov izklju no s konektorjem Crystal Reports,
je mogo e vgraditi v Crystal Report, pridobljeno poro ilo pa je možno ponovno distribuirati brez dodatnih licen nih zahtev.

6.4.2

Omejitve. Za SWF datoteke, ustvarjene z osebno izdajo, velja naslednje:
Ni jih mogo e nameš ati v SAP BusinessObjects Enterprise ali SAP BusinessObjects Edge.
Lahko se nameš ajo samostojno le v SAP Crystal Reports Server ali SAP Crystal Server.
Nimajo dostopa do nobenih podatkovnih virov SAP-jeve programske opreme, razen SAP BusinessOne.
Povezane predstavitve se sme uporabljati le za interne poslovne namene uporabnikov in ne v komercialne namene, najem ali oddajo (samih
ali skupaj z drugim programom ali produktom).

6.5

SAP Crystal Presentation Design

6.5.1

Uporaba. Samostojne predstavitve, ustvarjene z vsemi izdajami SAP Crystal Presentation Design, se lahko neomejeno ponovno distribuirajo.
Lastniki licence za SAP Crystal Presentation Design, izdajo za podjetja, lahko namestijo Programsko opremo pri poljubnem številu zaposlenih
in pogodbenih sodelavcev, pod pogojem, da ti opravljajo delo neposredno za Lastnika licence. Ta licenca je omejena na pravni subjekt, ki je
Lastnik licence, in izklju uje vse njegove podružnice in povezane družbe.

6.5.2

Omejitve. Študentsko izdajo SAP Crystal Presentation Design lahko Uporabljajo le redni ali izredni študentje dodiplomske ali podiplomske
izobraževalne organizacije.

6.6

SAP Crystal Server

6.6.1

Obseg. To poglavje velja za SAP Crystal Reports Server in SAP Crystal Server. Povsod v tem poglavju se izraz "SAP Crystal Server"
uporablja tako, da zajema oba produkta.
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6.6.2

Uporaba. Poro ila SAP Crystal Reports, ki vsebujejo datoteke SWF, ustvarjene z osebno ali oddel no izdajo programa SAP Crystal
Dashboard Design, ki dostopajo do podatkov izklju no s konektorjem Crystal Reports, lahko pregledujejo uporabniki, ki imajo licenco tipa NUL
ali CAL.

6.6.3

Omejitve. Za vsako postavitev je dovoljena namestitev in Uporaba programa SAP Crystal Server samo na enem strežniku. Lastnik licence ne
sme poskušati ustvarjati sistemske gru e z ve aktivnimi strežniki. Lastnik licence ne sme uporabljati SAP Crystal Server za dostopanje do
podatkov v SAP-jevih aplikacijah, razen aplikacije SAP Business One. Lastnik licence ne sme ene same nadzorne ploš e dati na voljo ve kot
100 imenovanim uporabnikom, prav tako pa ne uporabnikom, ki spadajo v okvir CAL licence.
Do naslednjih funkcij programske opreme je mogo e dostopati le z licencami tipa NUL:
Pregledovanje nadzorne ploš e prek portala InfoView ali BI Launchpad,
Ogled nadzorne ploš e prek katerega koli kompleta za integracijo portalov.
Dashboard Builder
Delovno okolje BI
SAP BusinessObjects Explorer (samo SAP Crystal Server 2011 in poznejše razli ice)
Naslednji kompleti za integracijo ne vklju ujejo licence za Uporabo v kombinaciji s SAP Crystal Server:
SAP BusinessObjects Integration for PeopleSoft Enterprise
SAP BusinessObjects Integration for JDE EnterpriseOne
SAP BusinessObjects Integration for Siebel
SAP BusinessObjects Integration for Oracle E-Business Suite
SAP BusinessObjects Integration for SAP

6.7

Xcelsius Engage Server

6.7.1

Uporaba. Samostojne predstavitve, ustvarjene z Xcelsius Engage Server, se lahko ponovno distribuirajo brez omejitev. Povezana
predstavitev, ki rpa podatke neposredno iz konektorja Crystal Reports in je vgrajena v poro ilo Crystal Report, šteje kot samostojna
predstavitev.

6.7.2

Omejitve. SWF datotek, ustvarjenih s programom Xcelsius Engage Server, ni mogo e namestiti v SAP BusinessObjects Enterprise ali SAP
BusinessObjects Edge.
Povezane predstavitve se sme uporabljati le za interne poslovne namene uporabnikov in ne v komercialne namene, najem ali oddajo (samih
ali skupaj z drugim programom ali produktom).

7.

Produkti tretje osebe

7.1

Direktoriji naslovov. V nadaljevanju so navedeni dodatni licen ni pogoji za vsebino za produkte Data Quality and Data Services ("Direktoriji
naslovov")

7.1.1
Direktoriji naslovov, kakršnakoli povezana dokumentacija in kakršnekoli povezane pravice intelektualne lastnine so last SAP-ja in njegovih
eksternih dobaviteljev (odvisno od primera).
Lastniki licence ne smejo preprodajati podatkov. Nekaterih direktorijev ni dovoljeno uporabiti v okolju storitvene pisarne. V dolo enih primerih,
ko direktorije uporablja izpostava, ta potrebuje lo eno licenco (glejte specifi ne omejitve za direktorije v "Pogojih za posredovanje za direktorije
naslovov", ki so priloženi kot Dodatek 5, ki je del dolo il in pogojev lastnika licence za uporabo teh direktorijev naslovov).
Direktoriji naslovov se lahko uporabljajo samo skupaj s SAP-jevimi produkti Data Quality and Data Services; trajna licenca za SAP-jeve
produkte Data Quality and Data Services je predpogoj za uporabo direktorijev naslovov;
Direktorijev naslovov ni dovoljeno uporabljati za izdelavo seznama naslovnikov, baze podatkov ali drugega izpeljanega dela;
Direktoriji naslovov se ob asno posodobijo: uporablja se lahko samo aktualna verzija direktorija naslovov;
SAP lahko v direktorijih naslovov uporabi programski mehanizem, ki vsili asovne omejitve in tako prepre uje uporabo zastarelih direktorijev
naslovov.
SAP-jevi zunanji dobavitelji nimajo nikakršnih obveznosti do Kon nega uporabnika ali katerekoli tretje osebe zaradi uporabe direktorijev
naslovov s strani kon nega uporabnika ali katerihkoli storitev, ki jih prejmete v povezavi z uporabo direktorijev naslovov.
Zunanji ponudnik direktorijev naslovov lahko SAP-ju odvzame pravico do distribucije direktorijev naslovov ali nudenja posodobitev v asu
trajanja vaše naro nine; v tem primeru lahko lastnik licence dobi povrnjen del naro nine, za katerega ne more uporabljati direktorijev naslovov,
razen e ni druga e dolo eno v Pogojih za posredovanje.
7.1.2

Informacije o licenciranju
Direktoriji naslovov se tržijo na osnovi modela naro nine, zato se letna vzdrževalnina ne zara unava; prav tako za te produkte nista na voljo
SAP-jevo vzdrževanje in podpora, razen v obsegu, v katerem vir vsebine direktorijev naslovov nudi vsebino SAP-ju.
Za etno obdobje tu pomeni 12 (dvanajst) koledarskih mesecev od datuma za etka veljavnosti "za etnega obdobja".
Avtomatska podaljšanja se izvajajo enkrat letno in so predmet razpoložljivosti licenciranega direktorija naslovov v aktualnem SAP-jevem
Ceniku in pogojih ter se procesirajo in zara unajo v skladu s trenutno veljavnim cenikom in pogoji.

7.1.3

Geografske omejitve
Produkt USPS se lahko prodaja samo v ZDA in ni na voljo izven ZDA:
PRODUKTE US NATIONAL DIRECTORY JE DOVOLJENO PRODAJATI PO CELEM SVETU.
SPECIALIZIRANE PRODUKTE, NA PRIMER LACSLINK, SUITELINK, NCOALINK, DPV, USPS DELIVERY SEQUENCE FILE - DSF2 IN
RDI, SE SME PRODAJATI SAMO AMERIŠKIM PRAVNIM ALI FIZI NIM OSEBAM ZA UPORABO ZNOTRAJ ZDA.
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VMESNIK NCOALINK INTERFACE SE LAHKO PRODAJA SAMO OSEBAM, KI JIH JE USPS POOBLASTIL ZA NAKUP PODATKOV
NCOALINK. (OPOMBA: PRODAJAMO SAMO VMESNIK NCOALINK INTERFACE, STRANKE PA MORAJO PRIDOBITI PODATKE
NCOALINK NEPOSREDNO OD USPS-JA IN USPS MORA POTRDITI, DA JIM DOVOLJUJE NAKUP TEH PODATKOV.)
7.1.4

Opcija direktorija naslovov, ki ga certificira USPS, za DPV in Lacslink. e Lastnik licence aktivira funkcije blokade Programske opreme in želi te
funkcije deblokirati, se Lastnik licence strinja, da bo Izdajatelju licence ali USPS na zahtevo posredoval dolo ene informacije o lastniku seznama,
detajlih in izvoru zapisa blokade, kar med drugim vklju uje tip seznama, lastnika seznama, e je ta najet, in druge informacije sledenja.

7.2

Baze podatkov
DB2 za Linux, Unix in Windows:
Particioniranje baze podatkov Enterprise Edition, vklju no s Storage Optimization
Oracle DB:
Enterprise Edition, Oracle Objects Option, Partitioning, Intermedia, Oracle Advanced Security Option, Oracle Advanced Compression
Option, Standard Management Pack, DBA Management Pack, Diagnostic Pack, Tuning Pack, Provisioning Pack in Change
Management Pack. Podrobnosti in možne omejitve glede podpore licenciranih opcij najdete v navodilih SAP-jeve podpore.
DB2 za z/OS:
DB2 za z/OS in S/390, IBM DB2 Operational Utilities za z/OS, IBM DB2 Diagnostic and Recovery Utilities za z/OS, IBM DB2 Connect
Enterprise Edition. Opcije nadgradnje za stranke, ki so licencirale DB2 za OS/390 pred 1. oktobrom 2003, so na razpolago na zahtevo.
Microsoft SQL Server:
Enterprise Edition

7.3

SAP Test Acceleration and Optimization. Za SAP Test Acceleration and Optimization je potrebna licenca HP Quality Center, vklju no z
moduloma Business Process Testing in QuickTest Professional. To je možno pridobiti neposredno pri HP ali pa z licenciranjem "SAP Quality
Center by HP" (številka materiala 7010152).

7.4

Dodatni produkti

7.4.1

SAP Interactive Forms by Adobe, Enable the Enterprise (vsebuje 40 interaktivnih obrazcev) ("Adobe EE"). Skupno število uporabnikov tipa SAP
Named User, licenciranih za Uporabo SAP-jeve Programske opreme, ne sme nikoli prese i Ravni licence za Adobe EE, tj. vsi licencirani
uporabniki tipa SAP Named User prispevajo k izra unu licen nine za Adobe EE.

7.4.2

Dodatni paketi interaktivnih obrazcev za Adobe EE ali Adobe, posamezni uporabniki ("Adobe EE in IU") (40 obrazcev na Dodatni paket
interaktivnih obrazcev). Samo posamezniki z licenco za Uporabo Adobe EE ali IU lahko Uporabljajo morebitne licencirane Dodatne pakete
interaktivnih obrazcev za Adobe EE ali IU.

7.4.3

SAP Interactive Forms by Adobe, zunanji uporabniki ("Adobe EU"). Samo posamezniki z licenco za Uporabo specifi ne SAP-jeve Programske
opreme, ki ne potrebuje licence za SAP-jevega Imenovanega uporabnika, lahko Uporabljajo licencirani Adobe EU, taka Uporaba pa je dovoljena
samo v povezavi z in v obsegu posameznikove licence za Uporabo take specifi ne SAP-jeve Programske opreme, ki ne potrebuje licence za
SAP-jevega Imenovanega uporabnika. V pojasnilo: Kdor je licenciran kot uporabnik tipa SAP Named User, ne sme Uporabljati Adobe EU.
Zunanji uporabniki imajo dostop do 40 obrazcev oz. do števila obrazcev, licenciranega za Adobe EE/Adobe IU, e je ve je od 40.

7.4.4

SAP Information Interchange by Crossgate ("IIC") in opcija Web Based Connectivity ("WBC"). Veljavna licenca za IIC je predpogoj za
licenciranje in Uporabo WBC. Opcija WBC mora biti licencirana skladno z minimalnimi zahtevami, navedenimi v ceniku, predpogoj pa so licence
IIC. Ne glede na to, ali je ICC oziroma ICC z WBC licenciran skladno z Naro ilnico, je kljub temu potrebna lo ena baza podatkov mySQL (poleg
licen ne baze podatkov asa izvajanja), in sicer: (i) programska oprema podjetja Crossgate, licencirana v skladu s to Pogodbo, trenutno
potrebuje bazo podatkov mySQL, ki je produkt tretje osebe in je bila integriran ali predhodno nameš ena kot del programske opreme podjetja
Crossgate oz. jo je treba namestiti za Uporabo programske opreme podjetja Crossgate; (ii) e je baza podatkov mySQL integrirana v licencirano
programsko opremo podjetja Crossgate, se lahko njena funkcionalnost razlikuje od neintegrirane baze podatkov mySQL; (iii) ta Pogodba ne
vsebuje licence za uporabo baze podatkov mySQL, tudi e je ta integrirana ali predhodno nameš ena kot del licencirane Programske opreme
podjetja Crossgate; (iv) baza podatkov mySQL je predmet ustrezne licen ne pogodbe dobavitelja; (v) SAP ne daje nobenih zagotovil ali garancij
glede pogojev katerekoli licence ali delovanja katerekoli baze podatkov, ki jo je Lastnik licence pridobil od tretje osebe; in (vi) Lastnik licence je
odgovoren za podporo in vzdrževanje katerekoli baze podatkov, pridobljene od zunanjega dobavitelja, SAP pa v zvezi s tem nima odgovornosti.

7.4.5

SAP LoadRunner by HP (“LR”). Lastnik licence lahko Uporablja Programsko opremo LR samo za testiranje in nadzor predprodukcijske SAPjeve Programske opreme (vklju no z vso programsko opremo, potrebno za delovanje dolo ene SAP-jeve Programske opreme, in vklju no s
povezanimi operacijskimi sistemi, bazami podatkov, aplikacijskimi strežniki ipd.) samo v okoljih za zagotavljanje kakovosti in podobnih
neprodukcijskih okoljih, ter jo lahko Uporablja samo na enem strežniku.

7.4.6

SAP LoadRunner by HP, Performance Center with Diagnostics (“LR PCD”). Lastnik licence lahko Uporablja programsko opremo LR PCD samo
za testiranje in nadzor predprodukcijske SAP-jeve programske opreme (vklju no z vso programsko opremo, potrebno za delovanje dolo ene
SAP-jeve programske opreme, in vklju no s povezanimi operacijskimi sistemi, bazami podatkov, aplikacijskimi strežniki ipd.) ali katerekoli druge
predprodukcijske programske opreme (dokler Dokumentacija programske opreme LR PCD dolo a, da je licencirana programska oprema LR
PCD namenjena testiranju in nadzoru take predprodukcijske programske opreme) samo v okoljih za zagotavljanje kakovosti in podobnih
neprodukcijskih okoljih. Uporaba komponente Diagnostics for Composite Applications ("Diagnostics"), ki je del LR PCD, je (i) predmet navedene
omejitve Uporabe in (ii) dodatno omejena na Uporabo z eno samo Instanco aplikacije (kot je definirana v nadaljevanju) za vsakih dvesto
petdeset (250) licenciranih Virtualnih uporabnikov LR PCD. "Instanca aplikacije" pomeni nadzirano, neprodukcijsko okolje, kjer se izvaja instanca
aplikacije (npr. instanca SAP-jeve Programske opreme, Javanski navidezni stroj ali strežnik baze podatkov predstavlja eno Instanco aplikacije).
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7.4.7

SAP LoadRunner by HP, Performance Center without Diagnostics (“LR PC”). Lastnik licence lahko Uporablja programsko opremo LR PC samo
za testiranje in nadzor predprodukcijske SAP-jeve programske opreme (vklju no z vso programsko opremo, potrebno za delovanje dolo ene
SAP-jeve programske opreme, in vklju no s povezanimi operacijskimi sistemi, bazami podatkov, aplikacijskimi strežniki in drugimi komponentami
SAP-jeve programske opreme ipd.) ali katerekoli druge predprodukcijske programske opreme (dokler Dokumentacija programske opreme LR PC
dolo a, da je licencirana programska oprema LR PC namenjena testiranju in nadzoru take predprodukcijske programske opreme) samo v okoljih
za zagotavljanje kakovosti in podobnih neprodukcijskih okoljih.

7.4.8

SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition (“QC EE”). Lastnik licence lahko Uporablja Programsko opremo QC EE samo za testiranje in
nadzor predprodukcijske SAP-jeve Programske opreme (vklju no z vso programsko opremo, potrebno za delovanje dolo ene SAP-jeve
Programske opreme, in vklju no s povezanimi operacijskimi sistemi, bazami podatkov, aplikacijskimi strežniki ipd.) in e ustrezna Naro ilnica
dolo a, da je QC EE licenciran za "polno uporabo", Uporaba Programske opreme QC EE s strani Lastnika licence vklju uje tudi pravico do
testiranja ali nadzora katerekoli druge predprodukcijske Programske opreme (dokler Dokumentacija Programske opreme QC EE dolo a, da je
licencirana Programska oprema QC EE namenjena testiranju in nadzoru take predprodukcijske Programske opreme) samo v okoljih za
zagotavljanje kakovosti in podobnih neprodukcijskih okoljih. Paket QC EE trenutno obsega SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition komponente QuickTest Professional, TestDirector, Business Process Testing, Requirements Management in Defects Management.

7.4.9

SAP Quality Center by HP, Premier Edition (“QC PE”). Lastnik licence lahko Uporablja programsko opremo QC PE samo za testiranje in nadzor
predprodukcijske SAP-jeve Programske opreme (vklju no z vso programsko opremo, potrebno za delovanje dolo ene SAP-jeve Programske
opreme, in vklju no s povezanimi operacijskimi sistemi, bazami podatkov, aplikacijskimi strežniki ipd.) ali katerekoli druge predprodukcijske
Programske opreme (dokler Dokumentacija Programske opreme QC PE dolo a, da je licencirana Programska oprema QC PE namenjena
testiranju in nadzoru take predprodukcijske Programske opreme) samo v okoljih za zagotavljanje kakovosti in podobnih neprodukcijskih okoljih.
Paket QC PE trenutno obsega SAP Quality Center by HP, Premier Edition - komponente QuickTest Professional, TestDirector, Business
Process Testing, Requirements Management in Defects Management.

7.4.10 SAP Regulatory Report by iBS, Accounts; SAP Regulatory Report by iBS, Derivatives; SAP Regulatory Report by iBS, P/C/S Cashflow; SAP
Regulatory Report by iBS, Retail Cashflow. Lastnik licence lahko licencirano programsko opremo iBS Uporablja samo za poslovanje z Nem ijo,
Avstrijo in/ali Švico.
7.4.11 Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI (CPU). Skupno število procesorjev za SAP BusinessObjects Metadata Management
(CPU), licenciran v Prilogah k Pogodbi, ne sme nikoli prese i Ravni licence za zgoraj licencirano Programsko opremo MITI.
7.4.12 SAP Employee File Management by Open Text (“EFM”). Posameznik z licenco za Uporabo EFM mora biti licenciran (v lo eni Naro ilnici k
Pogodbi) kot uporabnik tipa SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee ali Employee SelfService ali Solution Extension User. EFM vsebuje licenco za omejeno uporabo za aplikacijo SAP Document Access by Open Text, ki jo je v
povezavi z rešitvijo EFM možno uporabljati samo za upravljanje dokumentov, povezanih z uporabniki. Širša uporaba aplikacije Document
Access zahteva lo eno licenciranje te rešitve.
7.4.13 SAP Extended ECM by Open Text (“xECM”). Posameznik z licenco za Uporabo xECM mora biti licenciran (v lo eni naro ilnici k Pogodbi) kot
uporabnik tipa SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee ali Employee Self-Service ali Solution
Extension User.
7.4.14 SAP Document Access by Open Text (“DA”) in SAP Document Access by Open Text for POS Device ("DA for POS"). Posameznik z licenco za
Uporabo DA za uporabnike SAP Business Expert, Professional in Limited Professional User mora biti licenciran (v lo eni Naro ilnici k Pogodbi)
kot uporabnik tipa SAP Business Expert, Professional ali Limited Professional User. Posameznik z licenco za Uporabo DA za uporabnike tipa
SAP Business Information, Employee in Employee Self-Service User mora biti licenciran (v lo eni Naro ilnici k Pogodbi) kot uporabnik tipa SAP
Business Information, Employee or Employee Self-Service User. Aplikacije DA ni dovoljeno Uporabljati za arhiviranje in/ali ogled katerihkoli
podatkov in/ali dokumentov, ki izvirajo iz POS-naprave. Aplikacijo DA for POS lahko Uporabljajo samo posamezniki z licenco uporabnika SAP
Named User (v lo eni Naro ilnici k Pogodbi in v skladu z vrsto posameznikovega tipa uporabnika SAP Named User) za arhiviranje in/ali ogled
katerihkoli podatkov in/ali dokumentov, ki izvirajo iz POS-naprave.
7.4.15 SAP Archiving by Open Text (“Archiving”). Posameznik z licenco za Uporabo Archiving kot uporabnik tipa SAP Business Expert, Professional ali
Limited Professional User mora biti licenciran (v lo eni Naro ilnici k Pogodbi) za uporabnike tipa SAP Business Expert, Professional in Limited
Professional User. Posameznik z licenco za Uporabo Archiving za uporabnike tipa Business Information, Employee in Employee Self-Service
Users mora imeti licenco (v lo eni Naro ilnici k Pogodbi) kot uporabnik tipa SAP Business Information, Employee ali Employee Self-Service
User.
7.4.16 SAP Invoice Management by Open Text (“IM”). Uporabnik z licenco za Uporabo OCR mora biti licenciran tudi za IM. OCR je opcijska
komponenta, vendar mora biti licenciranih vsaj toliko licenc za IM kot je licenc za OCR, vendar je lahko licenc za IM ve kot licenc za OCR.
7.4.17 SAP Dispatching & Planning - Long Term Planning by Prologa; SAP Dispatching & Planning - Operational Planning by Prologa; SAP Legal
Requirements by Prologa. Posameznik z licenco za Uporabo katerekoli programske opreme družbe Prologa mora biti licenciran (v lo eni
Naro ilnici, ki je priloga k tej Pogodbi) kot uporabnik tipa SAP Business Expert, Professional ali Limited Professional User.
7.4.18 SAP Central Process Scheduling by Redwood. Licenca za vsak procesni strežnik vsebuje pravico do Uporabe Programske opreme podjetja
Redwood na enem od slede ih sistemov: (1) izobraževalni sistem, (2) testni sistem/sistem za zagotavljanje kakovosti in (3) rezervni sistem za
tak procesni strežnik.
7.4.19 SAP BusinessObjects Predictive Workbench by SPSS. Programska oprema podjetja SPSS, licencirana v skladu s to Pogodbo, se lahko
Uporablja v okolju SAP BusinessObjects Enterprise ("BOE"), ki ga mora Lastnik licence licencirati lo eno. Ne glede na vse navedeno v tej
Pogodbi pa za vsak procesor, licenciran za uporabo s programsko opremo podjetja SPSS v skladu s to Pogodbo, najve trije uporabniki tipa
SAP Named User (licencirani v lo enih Naro ilnicah, ki so priloge k tej Pogodbi) lahko Uporabljajo licencirano programsko opremo podjetja
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SPSS (taka Uporaba mora biti v skladu z ustreznim tipom posameznikovega uporabnika tipa SAP Named User in v nobenem primeru ne sme
prese i Ravni licence za Programsko opremo podjetja SPSS).
7.4.20 BSI U.S. Payroll Tax Processing. Programska oprema podjetja BSI je licencirana za Uporabo v povezavi s funkcionalnostjo obra una pla , ki jo
vsebuje SAP-jeva Programska oprema za obra un pla in ki jo je treba licencirati lo eno. Poleg tega je licenca za programsko opremo BSI
omejena na Uporabo na eni sami Platformi naenkrat (razen v obdobju migracije Platforme, ki ga lahko dovoli BSI). Za namene te Pogodbe
pojem "Platforma" pomeni eno samo Konfiguracijo, ki jo podpira BSI in vsebuje naslednje: eno samo bazo podatkov, en sam strežnik, eno samo
programsko opremo za odjemalce in en sam operacijski sistem. Za namene te Pogodbe "Konfiguracija, ki jo podpira BSI" pomeni konfiguracijo,
za katero BSI nudi podporo za Lastnike licence SAP za programsko opremo podjetja BSI. Licenca za programsko opremo BSI ne vsebuje
licence za uporabo katerekoli baze podatkov, strežnika, programske opreme za odjemalce ali operacijskega sistema tretje osebe. e Lastnik
licence želi spremeniti Platformo: (i) mora Lastnik licence SAP-ju poslati pisno obvestilo o tem in izpolniti obrazec Sprememba platforme (v
formatu, sprejemljivem za BSI); in (ii) mora SAP dovoliti tako spremembo v obsegu in pod pogoji, ki jih BSI nudi SAP-ju, kar med drugim
vklju uje pla ilo kakršnihkoli veljavnih stroškov Lastnika licence za spremembo platforme.
7.4.21

Dodatni pogoji produktov tretje osebe, ki veljajo za Samostojno uporabo:

7.4.21.1 Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI (CPU). SAP BusinessObjects Metadata Management ("BMM") mora Lastnik licence
licencirati lo eno za Samostojno uporabo, skupno število procesorjev, ki jih je Lastnik licence licenciral za uporabo z BMM, pa ne sme nikoli
prese i Ravni licence za zgoraj licencirano Programsko opremo podjetja MITI.
7.4.21.2 SAP BusinessObjects Predictive Workbench by SPSS. Programska oprema podjetja SPSS, licencirana v skladu s to Pogodbo, se lahko
Uporablja v okolju SAP BusinessObjects Enterprise ("BOE"), ki ga mora Lastnik licence licencirati lo eno za Samostojno uporabo. Ne glede
na vse navedeno v tej Pogodbi pa za vsak procesor, licenciran za uporabo s programsko opremo podjetja SPSS v skladu s to Pogodbo,
najve trije posamezni uporabniki tipa Named User lahko Uporabljajo licencirano programsko opremo podjetja SPSS (taka Uporaba v
nobenem primeru ne sme prese i Ravni licence za programsko opremo podjetja SPSS).
7.4.22

Uporabnik tipa SAP Solution Extension Limited User. Uporabnik tipa SAP Solution Extension Limited User je pooblaš en izklju no za
uporabo ene (1) rešitve tretje osebe, ki jo je licenciral SAP. Licen na pogodba mora vsebovati izrecno omembo te rešitve tretje osebe.
Uporabnik tipa SAP Solution Extension Limited User velja za SAV, e za SAV velja tudi rešitev tretje osebe.

7.4.23

RWD
Za naslednje postavke cenika velja poseben pogoj, kot je opisano spodaj:
SAP Productivity Pak by RWD - brez Severne Amerike (7009560)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by RWD - brez Severne Amerike (7009561)
SAP Productivity Composer by RWD - brez Severne Amerike (7009562)
SAP Productivity Composer Help LaunchPad by RWD - brez Severne Amerike (7009563)
SAP Productivity Pak by RWD - Severna Amerika (7009639)
SAP Productivity Pak Help LaunchPad by RWD - Severna Amerika (7009640)
SAP Productivity Composer by RWD - Severna Amerika (7009641)
SAP Productivity Composer Help LaunchPad by RWD - Severna Amerika (7009642)
Kadar se programska oprema RWD uporablja s samostojnimi rešitvami SAP BusinessObjects, namre s produkti Knowledge Accelerator, ali
pa za izdelavo ponudb za izobraževanje za rešitve SAP BusinessObjects, ki niso povezane s SAP-jevimi rešitvami, ki zahtevajo uporabnike
tipa SAP Named User, morajo biti takšni uporabniki licencirani za uporabo rešitev SAP BusinessObjects, ki temeljijo na uporabnikih tipa SAP
BusinessObjects Named User ali pa na CPU metriki in ni potrebno, da so licencirani kot uporabniki tipa SAP Named UserNamed User.
Koli ina prodajnih enot licen nih "uporabnikov" za SAP Productivity Pak by RWD ali SAP Productivity Composer by RWD mora znašati
najmanj toliko kot skupno število imenovanih uporabnikov za rešitve SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator, pod pogojem, da je poleg
RWD-jevih rešitev licenciran tudi SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator. SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator je lahko
licenciran za uporabnika tipa Named User ali procesor.

7.4.24

SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText. Velja za uporabnike tipa SAP Application Named User. Uporabnik tipa SAP
Solution Extension Limited User lahko pridobi licenco, e izpolnjuje pogoje.

7.4.25

SAP Multiresource Scheduling, SAP Multiresource Scheduling with Optimizer, SAP Public Budget Formulation, SAP Intercompany Data
Exchange for German Metering, SAP Payment Engine, SAP Pricing and Costing for Utilities, SAP Connector to eBAgent, SAP Business
Process Tracking for Utilities, SAP Application Interface Framework. Veljajo posebni pogoji. Podatke o razpoložljivosti jezikovnih razli ic,
tehni nih zahtevah za namestitev in uporabo teh SAP-jevih aplikacij, obdobjih podpore ter dodatne pogoje najdete na naslovu
http://service.sap.com/fbs/availability.

7.4.26

SAP Real-Time Offer Management (kanal, v katerem sodelujejo referenti), SAP Real-Time Offer Management (samopostrežni kanal).Veljajo
posebni pogoji. Podatke o razpoložljivosti jezikovnih razli ic, tehni nih zahtevah za namestitev in uporabo teh SAP-jevih aplikacij, obdobjih
podpore ter dodatne pogoje najdete na naslovu http://service.sap.com/fbs/availability.

7.4.27

SAP Business Communication Management (BCM), Rapid Deployment Edition
Uporaba aplikacije SAP Business Communications Management v skladu s to licenco je omejena na, kot sledi:
Vhodni kontaktni center je dovoljen; ni izhodnega kontaktnega centra in poslovne telefonije.
Kontaktni kanali so omejeni na glasovni kanal in so brez kanala povratnega klica, medtem ko je pri programski opremi Interactive Voice
Response (IVR) omejitev 1 vrata na 2 referenta.
Uporaba naslednjih orodij za referente ni dovoljena: IP-telefon, integracija z MS Outlookom, orodja za telefoniste, zapisovanje na strani
strežnika, orodja za klasifikacijo pogodb, upravljanje nalog, avtomatsko/ro no kreiranje nalog, klasifikacija nalog, opozorila glede nalog,
nadzor in poro anje, orodja za sporo anje in izhodni ra unalniški vmesnik za telefoniranje.
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Dovoljen je najve en nadzornik na pet referentov. Uporaba naslednjih orodij za nadzornike ni dovoljena: Pogovor z referenti, oddajanje
sporo il in izhodno upravljanje kampanj.
Uporaba naslednjih orodij za usmerjanje kontaktov in orodij IVR ni dovoljena: Usmerjanje na osnovi znanja, usmerjanje glede na
preferen nega/referenta, ki je zadnji sprejel klic, osebne akalne vrste, usmerjanje e-pošte na osnovi klju nih besed in usmerjanje na osnovi
najnižjih stroškov.
Uporaba poro il za obravnavo nalog ni dovoljena.
Uporaba Mobile Communication Mobile Clienta (CMC) ni dovoljena.
7.4.28

SAP CRM Rapid Deployment Edition. Lastniki licence lahko SAP CRM Rapid Deployment Edition uporabljajo samo dostop do naslednjih
funkcionalnosti znotraj SAP CRM: Segmentiranje in upravljanje seznamov, upravljanje potencialnih kupcev, upravljanje priložnosti, upravljanje
prodajne uspešnosti, storitve in podpora za stranke, upravljanje kampanj ter upravljanje strank in kontaktov. Lastnik licence lahko uporablja
funkcionalnosti, ki so tu dolo ene, samo za dostop do komponent SAP CRM. Lastnik licence lahko uporablja SAP NetWeaver Mobile
Gateway, vendar samo v obsegu, potrebnem za dostop do funkcionalnosti, ki so tu dolo ene. Uporaba drugih mobilnih aplikacij lahko zahteva
dodatne licen nine.

7.4.29

SAP SRM Rapid Deployment Edition. SAP SRM Rapid Deployment Edition temelji na aplikaciji SAP SRM. Paket SAP SRM Rapid
Deployment Edition razširja Enterprise Foundation Package by Strategic Sourcing z zahtevo za ponudbo dobavitelja. SAP SRM Rapid
Deployment Edition je treba namestiti kot dodatek v sistemu ERP z uporabo klasi nega tehni nega scenarija.

7.4.30

SAP Information Interchange by Crossgate. SAP Information Interchange by Crossgate potrebuje bazo podatkov mySQL, ki se licencira
neposredno pri ustreznem dobavitelju.

7.4.31

SAP Interactive Forms by Adobe, zunanji uporabniki. Zunanji uporabniki imajo dostop do 40 obrazcev oz. do števila obrazcev, licenciranih za
Enable the License/Individual User, e je ve je od 40.

7.4.32

SAP Workforce Scheduling &Optimization by ClickSoftware - storitev v realnem asu. Paket nudi vnaprej pripravljeno integracijo s storitvami
Pitney Bowes Business Insight-MapInfo, PTV in Microsoft Bing. Vsak ponudnik zemljevidov zahteva veljavno licenco, ki jo je treba kupiti
lo eno. Možne so tudi dodatne lastne integracije z drugimi ponudniki zemljevidov (npr. ESRI).

7.4.33

SAP BusinessObjects Predictive Workbench by IBM (PW). PW se lahko Uporablja samo s SAP-jevo programsko opremo, za katero mora
Lastnik licence pridobiti lo eno licenco. Vsi izdelki iz PW se lahko distribuirajo in Uporabljajo samo znotraj PW (ali izvažajo viri, dobavljeni v
okviru PW) in/ali licen ne SAP-jeve programske opreme Lastnika licence. Ne glede na vse navedeno ima Lastnik licence pravico, da na vsake
tri (3) licencirane uporabnike PW namesti PW komponente strežnika na en (1) CP.

7.4.34

SAP Object Event Repository. SAP Object Event Repository vklju uje pravice do uporabe funkcij Auto-ID Infrastructure (AII); vendar se lahko
te funkcije uporablja samo v povezavi s SAP Object Event Repository. Samostojna uporaba na podlagi te licence ni dovoljena.

8.

Produkti portfelja SYBASE.

8.1

Pogoji, specifi ni za produkte Sybase/Pravila uporabe
Licencirana Programska oprema Sybase lahko vsebuje dolo eno odprto kodo tretje osebe in/ali druge komponente za brezpla en prenos
(skupaj “Komponente za brezpla en prenos”). Na strani http://www.sybase.com/thirdpartylegal so objavljena dolo ena obvestila v zvezi s
komponentami za brezpla en prenos.

8.2

Omejitve paketa za produkte Sybase.

8.2.1

Sybase Unwired Platform (“SUP”). SUP vklju uje licenco za omejeno uporabo Sybase SQL Anywhere, Mobilink in Ultralite. Runtime Products
se lahko uporablja samo v povezavi z uporabo SUP.

8.2.2

Dodatne povezave aplikacije SUP. Dodatne Povezave aplikacije lahko Uporabljajo samo posamezniki, ki imajo tudi licenco za uporabnike tipa
SUP User. Vsaka dodatna licencirana Povezava aplikacije se doda skupni vsoti Povezav aplikacije, ki so jih ustvarili posamezniki, licencirani
kot uporabniki tipa SUP User.

8.2.3

Sybase Mobile Sales for SAP CRM

8.2.3.1

Sybase Mobile Sales for SAP CRM vsebuje licenco za omejeno uporabo SAP NetWeaver Mobile Gateway, katerega produkt za omejeno
uporabo se lahko Uporablja samo za to, da Lastniku licence omogo i Uporabo Sybase Mobile Sales for SAP CRM.

8.2.3.2

Uporabniki tipa Sybase Mobile Sales for SAP CRM User. Poleg tega, da ustreza zahtevam za osnovno licenco uporabnika tipa SAP Named
User, mora biti vsak uporabnik tipa Sybase Mobile Sales for SAP CRM User licenciran tudi kot uporabnik tipa SUP User.

8.2.4

Sybase Mobile Workflow for SAP

8.2.4.1

Sybase Mobile Workflow for SAP vsebuje licenco za omejeno uporabo SAP NetWeaver Mobile Gateway, katerega produkt za omejeno
uporabo se lahko Uporablja samo za to, da Lastniku licence omogo i Uporabo Sybase Mobile Workflow for SAP.

8.2.4.2

Uporabniki tipa Sybase Mobile Workflow User. Poleg tega, da ustreza zahtevam za osnovno licenco uporabnika tipa SAP Named User, mora
biti vsak uporabnik Sybase Mobile Workflow za SAP licenciran tudi kot uporabnik tipa SUP User.
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8.2.5

Sybase Afaria Handheld Device Management from SAP (Afaria HDM) in/ali Sybase Unwired Platform (SUP) & Afaria Handheld Device
Management from SAP (Afaria HDM)

8.2.5.1

Licenca Afaria HDM vklju uje naslednje komponente, ki se Uporabljajo samo na ali s prenosnimi napravami: Afaria Enterprise Server za ve
strank, Afaria Channel Test/Dev Server, Afaria Session Mgr za prenosne naprave, Afaria Software Mgr za prenosne naprave, Afaria Document
Mgr za prenosne naprave, Afaria Security Mgr za prenosne naprave, Afaria Configuration Mgr za prenosne naprave, Afaria Inventory Mgr za
prenosne naprave, Afaria OMA DM Client za prenosne naprave in Afaria Backup Manager za prenosne naprave.

8.2.5.2

Uporaba neproduktivne, testne ali razvojne namestitve Afaria HDM ne sme prese i deset (10) uporabnikov tipa Afaria HDM User ali deset (10)
uporabnikov tipa SUP & Afaria HDM User. Ni pa omejeno število testnih in razvojnih namestitev, e število Ni pa omejeno število testnih in
razvojnih namestitev, e število licenciranih uporabnikov tipa Afaria HDM User ali SUP & Afaria HDM User ( e obstaja) ni preseženo.

8.2.5.3

Uporabniki tipa Afaria HDM User. Vsak posameznik, ki uporablja Afaria HDM mora biti licenciran (i) kot uporabnik tipa Afaria HDM User ali
SUP & Afaria HDM User in (ii) tudi kot uporabnik tipa SAP Named User (v skladu z lo eno Naro ilnico k Pogodbi). Za tako posameznikovo
Uporabo Afaria HDM veljata posameznikova vrsta uporabnika tipa SAP Named User in veljavna Raven licence za Afaria HDM ali SUP & Afaria
HDM.

8.2.6

Sybase Afaria Laptop Management from SAP (Afaria LM)

8.2.6.1

Licenca Afaria LM vklju uje naslednje komponente, ki se uporabljajo samo na ali s prenosnimi ra unalniki: Afaria Enterprise Server za ve
strank, Afaria Channel Test/Dev Server, Afaria Session Mgr za upravljanje prenosnega ra unalnika, Afaria Document Mgr za upravljanje
prenosnega ra unalnika, Afaria Software Mgr za upravljanje prenosnega ra unalnika, Afaria Backup Mgr za upravljanje prenosnega
ra unalnika in Afaria Patch Mgr za upravljanje prenosnega ra unalnika.

8.2.6.2

Uporaba neproduktivne, testne ali razvojne namestitve Afaria LM ne sme prese i deset (10) Uporabnikov Afaria LM. Ni pa omejeno število
testnih in razvojnih namestitev, e število licenciranih uporabnikov tipa Afaria LM User ni preseženo.

8.2.6.3

Uporabniki tipa Afaria LM User. Vsak posameznik, ki uporablja Afaria LM mora biti licenciran (i) kot Uporabnik Afaria LM in (ii) tudi kot
uporabnik tipa SAP Named User (v skladu z lo eno Naro ilnico k Pogodbi). Za tako posameznikovo Uporabo Afaria LM veljata posameznikova
vrsta uporabnika tipa SAP Named User in Raven licence za Afaria LM.

8.2.7

Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database Management Option (VLDB)
Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database Management Option (VLDB)
zahteva licenco za Sybase IQ Enterprise Edition.

8.2.8

Sybase Unwired Platform for Consumers (SUP for Consumers). Ne glede na vse navedeno: (i) lahko Lastnik licence vsakemu licenciranemu
uporabniku tipa SUP for Consumers User pravico izvedbe neomejenega števila Povezav aplikacije, in ni zahteve, da mora imeti uporabnik tipa
SUP for Consumers User tudi licenco za uporabnika tipa SAP Named User; in (ii) uporabnik tipa SAP for Consumers User lahko pridobi
licenco za individualno vzpostavitev Povezav aplikacij samo v svojem imenu kot posameznik (npr. ne v povezavi z zaposlitvijo oz. za ali v
imenu drugih posameznikov in/ali entitet).

8.2.9

Sybase Field Service Mobile App Sybase Field Service Mobile App. Sybase Field Service Mobile App vsebuje licenco za omejeno uporabo
SAP NetWeaver Mobile Gateway, katerega produkt za omejeno uporabo se lahko Uporablja samo za to, da Lastniku licence omogo i Uporabo
Sybase Field Service Mobile App.

8.2.10

Sybase Retail Execution Mobile App. Sybase Retail Execution Mobile App vsebuje licenco za omejeno uporabo SAP NetWeaver Mobile
Gateway, katerega produkt za omejeno uporabo se lahko Uporablja samo za to, da Lastniku licence omogo i Uporabo Sybase Retail
Execution Mobile App.

8.2.11

Sybase ASE. Sybase Adaptive Server Enterprise ("ASE") je baza podatkov asa izvajanja, licencirana za izklju no uporabo posameznikov z
licenco uporabnikov tipa SAP Named User v povezavi z njihovo uporabo veljavne Programske opreme in/ali Programske opreme tretjih oseb,
ki so jo licencirali Lastniki licence SAP-ja. Baze podatkov asa izvajanja Sybase ASE ni dovoljeno uporabljati za izvajanje kakršnekoli druge
programske opreme in/ali programske opreme tretje osebe, razen veljavne Programske opreme in/ali Programske opreme tretjih oseb, ki so jo
licencirali Lastniki licence SAP-ja. Ve informacij o izdajah/verzijah, ki jih podpira Sybase ASE baza podatkov asa izvajanja, poiš ite v
Dokumentaciji veljavne Programske opreme in/ali Programske opreme tretjih oseb..

8.2.12

DB2 baza podatkov asa izvajanja v dolo enih scenarijih Sybase licenciranja. Ne glede na vse navedeno lahko Programska oprema Afaria
HDM in Afaria LM, licencirana v skladu s to Pogodbo, poleg katerekoli baze podatkov asa izvajanja, ki je licencirana v skladu s to Pogodbo,
zahteva produkt baze podatkov. Ta Pogodba ne vsebuje licence za uporabo kateregakoli drugega produkta baze podatkov, razen tistega, ki
je dolo en v Pogodbi. SAP ne daje nobenih zagotovil ali garancij glede pogojev katerekoli licence ali delovanja katerekoli baze podatkov, ki jo
je Lastnik licence pridobil (oz. licenciral) z licenco neposredno od dobavitelja tretje osebe, Lastnik licence pa je odgovoren za podporo in
vzdrževanje katerekoli baze podatkov, pridobljene (oz. licencirane) od dobavitelja tretje osebe, SAP pa v zvezi s tem nima odgovornosti.

9.

SAP HANA

9.1

Definicije.

9.1.1

Viri podatkov. Kakršnakoli programska oprema in/ali instance baze podatkov, za katere je Lastnik licence zagotovil ustrezno licenco.
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9.1.2

9.2

Ne-SAP-jeve aplikacije. Kakršnakoli druga programska oprema in/ali aplikacije, ki ni Programska oprema ali Programska oprema tretje osebe,
za katero je Lastnik licence zagotovil ustrezno licenco od entitete, ki ni SAP, SAP AG in/ali katerakoli od njenih podružnic in/ali distributerjev.
e SAP HANA s pogodbo ni omejena na Samostojno uporabo.

9.2.1

SAP HANA, Platform Edition. SAP HANA Platform se lahko Uporablja z neomejenim številom Virov podatkov, takšna Uporaba pa je predmet
veljavne Licencirane ravni.

9.2.2

SAP HANA, Enterprise Edition. SAP HANA Enterprise se lahko Uporablja z neomejenim številom Virov podatkov, takšna Uporaba pa je
predmet veljavne Licencirane ravni. SAP HANA Enterprise trenutno vsebuje licenco za omejeno uporabo SAP Business Objects Data
Integrator (“DI”) in SAP System Landscape Transformation (“SLT”), takšna uporaba teh produktov za omejeno uporabo pa je omejena
izklju no na ekstrahiranje podatkov iz Virov podatkov v aplikacijo HANA.

9.2.3

SAP HANA Extended Enterprise. SAP HANA Extended Enterprise se lahko Uporablja z neomejenim številom Virov podatkov, takšno Uporabo
pa ureja ustrezna Licen na raven. SAP HANA Extended Enterprise trenutno vsebuje licenco za omejeno uporabo SAP Business Objects Data
Integrator (“DI”), SAP System Landscape Transformation (“SLT”), Sybase Replication Server (“SRS”), bazo podatkov Sybase SQL Anywhere
(“SQL”) in Sybase Adaptive Server Enterprise (“ASE”), takšna Uporaba teh produktov za omejeno uporabo pa je omejena izklju no: (i) v
primeru DI, SLT in SRS na ekstrahiranje podatkov iz Virov podatkov v aplikacijo SAP HANA, (ii) v primeru SQL služi kot odložiš e baze
podatkov za SRS in (iii) v primeru ASE, služi kot odložiš e baze podatkov za DI in/ali SRS (pri SRS se Lastnik licence lahko odlo i po lastni
presoji, da namesto SQL raje Uporablja ASE). Ne glede na vse navedeno se lahko Lastnik licence odlo i, da ne uporablja SRS za neposredno
ali posredno ekstrakcijo podatkov iz katerekoli baze podatkov Microsoft, Oracle, IBM Informix, IBM DB2 za z/OS, ASE in/ali MaxDB.

9.2.4

Zahteve za uporabnike tipa Named User, e programska oprema SAP HANA s Pogodbo ni omejena na Samostojno uporabo.

9.2.4.1

e posameznik Uporablja licen no Programsko opremo SAP HANA z dolo eno aplikacijo, ki je licen na Programska oprema ali Programska
oprema tretje osebe in je zanjo potrebna licenca za uporabnika tipa SAP Named User, potem licenca za uporabnika tipa SAP Named User
takemu posamezniku podeli pravico za Uporabo takšne dolo ene aplikacije, ki zadoš a tudi zahtevam licence za uporabnika tipa SAP Named
User za izklju no Uporabo licen ne Programske opreme SAP HANA s to dolo eno aplikacijo, takšna posameznikova Uporaba licen ne
Programske opreme SAP HANA s to dolo eno aplikacijo pa mora biti v skladu z ustrezno licenco uporabnika tipa SAP Named User.

9.2.4.2

e posameznik Uporablja licen no Programsko opremo SAP HANA z dolo eno aplikacijo, ki je licen na Programska oprema ali Programska
oprema tretje osebe in zanjo ni potrebna licenca za uporabnika tipa SAP Named User, potem za Uporabo licen ne Programske opreme SAP
HANA izklju no s takšno dolo eno aplikacijo ni potrebna licenca za uporabnika tipa SAP Named User.

9.2.4.3

e posameznik Uporablja licen no Programsko opremo SAP HANA z ne-SAP-jevimi aplikacijami, mora tak posameznik imeti licenco za
uporabnika tipa SAP Application HANA Administrator User ali SAP Application HANA Viewer User, takšna posameznikova Uporaba licen ne
Programske opreme SAP HANA izklju no z ne-SAP-jevimi aplikacijami pa mora biti v skladu z ustrezno licenco uporabnika tipa SAP Named
User.

9.2.4.4

Ne glede na navedeno licenca za uporabnika tipa SAP Named User ne bo zahtevana le, e (i) so podatki direktno izvoženi iz licencirane
aplikacije SAP HANA Extended Enterprise v ne-SAP-jeve aplikacije nesinhrono in ne v realnem asu ter (ii) posledica uporabe teh izvoženih
podatkov v takih ne-SAP-jevih aplikacijah ni nobena posodobitev in/ali sproženje kakršnekoli funkcije licen ne Programske opreme ali
Programske opreme tretje osebe.Ne glede na vse navedeno velja, e ima baza podatkov asa izvajanja licenco za Uporabo z licen no
Programsko opremo SAP HANA Extended Enterprise, da je Uporaba take baze podatkov asa izvajanja za podporo izvozu podatkov iz
licen ne Programske opreme SAP HANA Enterprise v skladu s predhodnim stavkom omejena na standardne API-je, dobavljene skupaj s tako
bazo podatkov asa izvajanja.

9.3.

e je Programska oprema SAP HANA s Pogodbo omejena na Samostojno uporabo.

9.3.1

Samostojna uporaba HANA Platform. SAP HANA Platform se lahko Uporablja z neomejenim številom Virov podatkov, takšna Uporaba pa je
predmet omejitev glede Samostojne uporabe in veljavne Licencirane ravni.

9.3.2

Samostojna uporaba HANA Enterprise. SAP HANA Enterprise se lahko Uporablja z neomejenim številom Virov podatkov, takšna Uporaba pa
je predmet omejitev glede Samostojne uporabe in veljavne Licencirane ravni. SAP HANA Enterprise trenutno vsebuje licenco za omejeno
uporabo SAP Business Objects Data Integrator (“DI”) in SAP System Landscape Transformation (“SLT”), Samostojna uporaba teh produktov
za omejeno uporabo pa je omejena izklju no na ekstrahiranje podatkov iz Virov podatkov v aplikacijo HANA.

9.3.3

Samostojna uporaba HANA Extended Enterprise. SAP HANA Extended Enterprise se lahko Uporablja z neomejenim številom Virov
podatkov, takšna Uporaba pa je predmet omejitev glede Samostojne uporabe in veljavne Licencirane ravni. SAP HANA Extended Enterprise
trenutno vsebuje licenco za omejeno uporabo SAP Business Objects Data Integrator (“DI”), SAP System Landscape Transformation (“SLT”),
Sybase Replication Server (“SRS”), bazo podatkov Sybase SQL Anywhere (“SQL”) in Sybase Adaptive Server Enterprise (“ASE”),
Samostojna uporaba teh produktov za omejeno uporabo pa je omejena izklju no: (i) v primeru DI, SLT in SRS na ekstrahiranje podatkov iz
Virov podatkov v aplikacijo SAP HANA, (ii) v primeru SQL služi kot odložiš e baze podatkov za SRS in (iii) v primeru ASE, služi kot odložiš e
baze podatkov za DI in/ali SRS (pri SRS se Lastnik licence lahko odlo i po lastni presoji, da namesto SQL raje Uporablja ASE). Ne glede na
vse navedeno se lahko Lastnik licence odlo i, da ne uporablja SRS za neposredno ali posredno ekstrakcijo podatkov iz katerekoli baze
podatkov Microsoft, Oracle, IBM Informix, IBM DB2 za z/OS, ASE in/ali MaxDB.

9.4

Zahteve za uporabnika tipa Named User, e je programska oprema SAP HANA s Pogodbo omejena na Samostojno uporabo.

9.4.1

e posameznik Uporablja licen no Programsko opremo SAP HANA, ki je s pogodbo omejena na Samostojno uporabo z dolo eno aplikacijo, ki
je licen na Programska oprema ali Programska oprema tretje osebe (in je tudi s pogodbo omejena na Samostojno uporabo) ter je zanjo
potrebna licenca za uporabnika tipa SAP Named User, potem licenca za uporabnika tipa SAP Named User takemu posamezniku podeli
pravico za izklju no Uporabo licen ne Programske opreme SAP HANA s to dolo eno aplikacijo, posameznikova Uporaba licen ne
Programske opreme SAP HANA s to dolo eno aplikacijo pa mora biti skladna z ustrezno licenco uporabnika tipa SAP Named User.
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9.4.2

e posameznik Uporablja licen no Programsko opremo SAP HANA, ki je s pogodbo omejena na Samostojno uporabo (i) z dolo eno
aplikacijo, ki je licen na Programska oprema ali Programska oprema tretje osebe (in je tudi s pogodbo omejena na Samostojno uporabo) in
zanjo ni potrebna licenca za uporabnika tipa SAP Named User, in/ali (ii) z aplikacijami, ki niso SAP-jeve (predmet pogodbene omejitve na
Samostojno uporabo), potem mora imeti tak posameznik licenco za uporabnika tipa SAP Application Standalone HANA Administrator User ali
SAP Application Standalone HANA Viewer User, takšna posameznikova Uporaba licen ne Programske opreme SAP HANA izklju no s to
dolo eno aplikacijo ali aplikacijami pa mora biti v skladu z ustrezno licenco uporabnika tipa SAP Named User.

9.4.3

Ne glede na navedeno licenca za uporabnika tipa SAP Named User ne bo zahtevana le, e (i) so podatki direktno izvoženi iz licen ne
Programske opreme HANA Extended Enterprise v aplikacije, ki niso SAP-jeve, nesinhrono in ne v realnem asu ter (ii) posledica uporabe teh
izvoženih podatkov v takih aplikacijah, ki niso SAP-jeve, ni nobena posodobitev in/ali sproženje kakršnekoli procesne funkcije licen ne
Programske opreme ali Programske opreme tretje osebe.

9.5

Sybase komponente asa izvajanja, ki so del Programske opreme HANA Extended Enterprise, licencirane s to Pogodbo, lahko vsebujejo
dolo eno odprto kodo tretje osebe in/ali druge komponente za brezpla en prenos (skupaj "Komponente za brezpla en prenos"). Na strani
http://www.sybase.com/thirdpartylegal so objavljena dolo ena obvestila v zvezi s Komponentami za brezpla en prenos.

Focused Business Solutions.
10.1

e je licen na programska oprema identificirana kot Focused Business Solution ("Programska oprema FBS"), velja posebna strategija
podpore in posebni pogoji. SAP-jeva podpora za Programsko opremo FBS bo zagotovljena v skladu s pogoji SAP-jeve podpore,
spremenjenimi s takrat veljavno strategijo podpore in pogoji, ki so na voljo na strani http://service.sap.com/fbs/availability (vklju no z
morebitnimi nasledniki spletnih strani, ki jih objavi SAP kot “Strategy & Conditions Site”).

10.2

Stran Strategy & Conditions Site je spremenjena tako, da vsebuje naslednje pogoje:

10.2.1

Programska oprema FBS kot predpogoj za Uporabo in namestitev zahteva specifi no verzijo (npr. izdajo, paket ravni storitev in/ali paket
razširitev) dolo ene SAP-jeve programske opreme (“Osnovna programska oprema”), ki je identificirana na strani Strategy & Conditions Site in
jo mora Lastnik licence lo eno licencirati in namestiti.

10.2.2

V prihodnje se bo SAP po lastni in izklju ni presoji odlo il, ali bodo nove izdaje Programske opreme FBS komercialno razpoložljive kot del
SAP-jeve podpore; takšne nove izdaje imajo lahko (a) razli no funkcionalnost, (b) razli ne podprte jezike in/ali (c) druga ne zahteve glede
Osnovne programske opreme kot prejšnje izdaje Programske opreme FBS.

10.2.3

Datumi za osnovno in podaljšano vzdrževanje za Programsko opremo FBS so okvirni in jih zato SAP lahko spremeni.

10.2.4

Vzdrževanje in podaljšano vzdrževanje za katerokoli izdajo Programske opreme FBS je odvisno od tega, ali Lastnik licence ostane naro en na
ustrezno Osnovno programsko opremo in ali je vzdrževanje zanjo pla ano.

10.2.5

V nobenem primeru pa vzdrževanje ali podaljšano vzdrževanje za katerokoli Programsko opremo FBS ne bo nudeno po poteku ali prekinitvi
osnovnega ali podaljšanega vzdrževanja ( e obstaja) za osnovno Programsko opremo.
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Dodatek 4
Pogoji za posredovanje za baze podatkov tretjih oseb
SAP lahko dobavi SAP-jevo programsko opremo, ki vsebuje bazo podatkov, pri emer kon ni uporabnik ni upravi en do uporabe baze podatkov, razen
e od dobavitelja baze podatkov ali njegovega pooblaš enega distributerja ni pridobil predpisanega števila licenc. Takšne dobave se sporo ijo
dobavitelju baze podatkov.
Pogoji za uporabo programske opreme ORACLE® Database, ko jo licencira SAP
1.
1.1
1.2
Oracle.
1.3

Avtorske pravice
Splošne avtorske pravice za programsko opremo Oracle so izklju na lastnina podjetja Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, USA.
Aplikacije podatkovnih baz tretje osebe za sistemsko administracijo, nadziranje in upravljanje imajo neposreden dostop do podatkovne baze

1.8

Stranka sme uporabljati programsko opremo Oracle samo v povezavi s SAP-jevo programsko opremo in samo za namene lastne interne
obdelave podatkov, ki vklju uje dostop uporabnika tretje osebe, kot je na primer pogodbenik, prodajalec ali dobavitelj v dobavni verigi, stranka
ali tretja oseba, ki jo stranka pooblasti. Stranka sme prilagoditi SAP-jevo programsko opremo ali kreirati dodatno funkcionalnost, nove
aplikacije ali podpirati aplikacije podatkovnih baz tretje osebe, ki delujejo samo kot vmesnik (primer: prek RFC, BAPI). Aplikacije baz podatkov
tretje osebe, nova funkcionalnost ali nove aplikacije, ki lahko neposredno dostopajo do podatkovne baze Oracle ali posredno dostopajo do
informacij, ki jih ta vsebuje, niso dovoljene.
Stranka sme dodeliti programsko opremo Oracle samo podružnicam, ki jih ima v popolni ali ve inski lasti. Programsko opremo je prepovedano
dodeliti konkurentom Oracla.
Glede na svoje omejene pravice uporabe stranka ne sme modificirati, dekompilirati ali izvajati obratnega inženiringa programske opreme
Oracle, razen tistega in v takem obsegu, ki je eksplicitno dovoljen z ustreznim zakonom.
Programska oprema Oracle se lahko uporablja samo v državi ali državah, za katere je stranka pridobila licenco. S tem se stranka zavezuje, da
bo upoštevala vse predpise gospodarske zbornice Združenih držav Amerike in ameriških pristojnih organov za izvoz.
Uporaba programske opreme Oracle za planiranje, proizvodnjo, kontrolo ali nadzorovanje jedrskih elektrarn, zra nega prometa, sredstev
masovnega transporta ali medicinske opreme ni dovoljena, razen e je ta uporaba omejena na komercialne ali popolnoma administrativne
aplikacije.
Stranka ni upravi ena do izvorne kode za programsko opremo Oracle.

2.
2.1

Drugi pogoji
Objavljanje primerjalnih testov za programsko opremo Oracle ni dovoljeno.

1.4
1.5
1.6
1.7

Pogoji za uporabo podatkovnega strežnika Microsoft SQL Server
Pogoji za uporabo podatkovnega strežnika Microsoft SQL Server, e ga licencira SAP
Za namene tega odstavka je "integrirana aplikacija" opredeljena kot SAP-jeva programska oprema, v katero je integrirana baza podatkov Microsoft SQL
Serverja.
Baza podatkov Microsoft SQL Serverja lahko vklju uje naslednjo programsko opremo:
"Strežniška programska oprema" nudi storitve ali funkcionalnost na vašem strežniku (vaši ra unalniki, na katerih se lahko uporablja strežniška
programska oprema, so "strežniki");
"Programska oprema za odjemalce" dovoljuje elektronskim napravam ("naprava") dostop do ali uporabo strežniške programske opreme.

1.
PODELITEV LICENCE.
Podatkovna baza tretje osebe se licencira in dobavi izklju no za uporabo kot del SAP-jeve programske opreme.
zahteva ta licenca, vam SAP podeli naslednje pravice do baze podatkov Microsoft SQL Serverja:

e izpolnjujete vse pogoje, ki jih

Namestitev – strežniška programska oprema Namestite in uporabljate lahko en izvod strežniške programske opreme kot del SAP-jeve
programske opreme na posameznem strežniku, na katerega namestite integrirano aplikacijo.
SQL Server, Enterprise Edition. e ste pridobili strežniško programsko opremo Enterprise Edition, kar mora biti ozna eno na licenci za uporabo
SAP-jeve programske opreme, lahko na posameznem strežniku namestite poljubno število instanc strežniške programske opreme. "Instanca"
pomeni aktiven izvod strežniške programske opreme.
Programska oprema za odjemalce. Programsko opremo za odjemalce (SQL Server Personal Edition) lahko namestite na katerokoli interno
napravo, e pridobite licen ne pravice za dostop, ki jih zahteva vsaka uporaba integrirane aplikacije, ki uporablja programsko opremo za
odjemalce na taki napravi, kot je to dolo eno spodaj.
Zahteve za dostop do strežnika SQL Server. Programsko opremo za odjemalce lahko uporabljate samo za dostop, konfiguracijo,
administracijo ali drugo uporabo strežniške programske opreme v povezavi z in kot del SAP-jeve programske opreme. Pridobiti morate
licen ne pravice za dostop do podatkovne baze tretje osebe za uporabo vsake naprave, ki:
ima dostop ali kako druga e uporablja storitve strežniške programske opreme (vklju no z napravami, ki uporabljajo MSDE za tak
dostop) ali
namesti in uporablja SQL Server Personal Edition ali
uporablja komponente Management Tools, Books-Online in Development Tools podatkovnega strežnika Microsoft SQL (skupno
imenovane "orodja"). Orodja lahko uporabljate samo za interno uporabo v povezavi z vašo strežniško programsko opremo.
Pridržanje pravic. SAP in Microsoft si pridržujeta vse pravice, ki vam niso eksplicitno odobrene s to licenco.
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Primerjalni testi. Predhodno morate pridobiti Microsoftovo pisno odobritev za razkritje rezultatov primerjalnih testov programske opreme tretji
osebi. Vendar pa to ne velja za komponente operacijskega sistema Windows.
Degradacije. Namesto namestitve in uporabe strežniške Programske opreme lahko namestite in uporabljate starejšo verzijo strežniške
Programske opreme v skladu s to licenco, pod pogojem, da povsem odstranite starejšo verzijo in v razumnem roku namestite prvotno
strežniško programsko opremo. Ta licenca ureja vašo uporabo starejše verzije, vaše pravice do uporabe starejše verzije pa prenehajo z
namestitvijo originalne strežniške programske opreme.
Programska oprema z omejeno uporabo. Ta baza podatkov Microsoft SQL Serverja je programska oprema z "omejeno uporabo" in se kot
taka lahko uporablja samo za izvajanje SAP-jevih aplikacij. Baza podatkov Microsoft SQL Serverja se ne sme uporabljati za (i) razvoj novih
programskih aplikacij, (ii) v povezavi s kakršnimikoli aplikacijami, bazami podatkov ali tabelami, ki jih ne vsebuje SAP-jeva Programska
oprema in/ali (iii) kot samostojna Programska aplikacija. To dolo ilo ne prepoveduje uporabe orodja za izvajanje poizvedb ali poro il iz
obstoje ih tabel in/ali uporabe razvojnega okolja ali workbencha, ki je del SAP-jeve programske opreme, za konfiguracijo ali razširitev take
SAP-jeve programske opreme.
2.

OBSEG LICENCE.
Kupili ste licenco za uporabo te programske opreme in ne same programske opreme. S to pogodbo pridobite samo nekatere pravice do
uporabe programske opreme. SAP in Microsoft si pridržujeta vse ostale pravice. e vam ustrezen zakon kljub tej omejitvi ne podeli ve pravic,
lahko uporabljate programsko opremo samo, kot je to izrecno dovoljeno v tej pogodbi. Pri tem morate izpolnjevati vse tehni ne omejitve
programske opreme, ki vam dovoljujejo, da programsko opremo uporabljate samo na dolo en na in. Za dodatne informacije glejte
www.microsoft.com/licensing/userights. Ne smete:
obiti kakršnihkoli tehni nih omejitev programske opreme
izvajati obratnega inženiringa, dekompilirati ali razstavljati programske opreme, razen in samo v dovoljenem obsegu, ki ga
predvideva ustrezen zakon, ne glede na to omejitev
narediti ve kopij programske opreme, kot je dolo eno v tej pogodbi ali kot dovoljuje ustrezen zakon kljub tej omejitvi
objaviti programske opreme, da jo drugi lahko kopirajo
najeti, dati v najem ali posoditi ali
uporabljati programske opreme za komercialne storitve gostovanja programske opreme.
Pravice za dostop do programske opreme na katerikoli napravi vam ne dajejo pravice do implementacije Microsoftovih patentov ali druge
Microsoftove intelektualne lastnine v programski opremi ali napravah, ki dostopajo do te naprave.

3.

PREPOVED UPORABE Z VISOKIM TVEGANJEM
Produkti ne tolerirajo motenj in zanje ni zagotovljeno, da so brez napak ali da delujejo brezhibno. Produktov ne smete uporabljati v aplikacijah
ali situacijah, kjer bi lahko napaka v produktu ali produktih povzro ila smrt ali resno telesno poškodbo osebe oz. resno fizi no ali okoljsko
škodo ("uporaba z visokim tveganjem"). Primeri uporabe z visokim tveganjem med drugim vklju ujejo:
Letala ali druga sredstva masovnega prevoza ljudi,
Jedrske ali kemi ne objekte,
Sisteme za ohranjanje življenjskih funkcij,
Medicinsko opremo za implantacijo,
Motorna vozila ali
Orožne sisteme.
Uporaba z visokim tveganjem ne vklju uje uporabe produktov za administrativne namene, za shranjevanje podatkov o konfiguraciji, orodij za
inženiring in/ali konfiguracijo ali drugih aplikacij, ki niso kontrolne, katerih izpad ne bi povzro il smrti, osebne poškodbe ali resne fizi ne oz.
okoljske škode. Te aplikacije, ki niso nadzorne, lahko komunicirajo z aplikacijami, ki izvajajo nadzor, vendar ne smejo biti neposredno ali
posredno odgovorne za funkcijo nadzora. Obvezujete se, da od SAP-ja in Microsoft Corporation ne boste terjali odškodnine v zvezi s
kakršnimikoli zahtevki tretjih oseb, ki izhajajo iz dejstva, da je stranka produkte uporabljala na podro ju z visokim tveganjem.

4.

PRENOS - interno.
Strežniško programsko opremo lahko prenesete na drug strežnik, e je odstranjena s strežnika, s katerega je prenesena, in e je prenesena
kot del integrirane aplikacije.
Prenos na Tretjo osebo. Za etni uporabnik baze podatkov Microsoft SQL Serverja lahko izvede enkratni prenos podatkovne baze tretje
osebe na drugega kon nega uporabnika, e je baza prenesena kot del SAP-jeve programske opreme. Prenos mora vsebovati vse sestavne
dele, medije, tiskane materiale, to licenco in potrdilo o pristnosti, e to obstaja. Prenos ne sme biti posreden, kot npr. konsignacija. Pred
prenosom se mora kon ni uporabnik, ki prejema preneseno bazo podatkov Microsoft SQL Serverja, strinjati z licen nimi pogoji.

5.

OMEJITEV GLEDE OBRATNEGA INŽENIRINGA, DEKOMPILACIJE IN RAZSTAVLJANJA
Na Microsoft SQL Server Database-u ni dovoljeno izvajati obratnega inženiringa, dekompilacije ali razstavljanja, razen in samo v dovoljenem
obsegu, ki ga predvideva ustrezen zakon, ne glede na to omejitev.

6.

PREKINITEV.
Izdajatelj licence lahko brez poseganja v katerekoli druge pravice prekine licenco, e ne upoštevate pogojev te licence; v tem primeru morate
uni iti vse izvode baze podatkov Microsoft SQL Serverja in vse njene komponente.

7.

IZVOZNE OMEJITVE
Priznavate, da za izvoz veljajo predpisi Združenih država Amerike, razen e Microsoft dolo i druga e. Strinjate se, da boste izpolnjevali vse
ustrezne mednarodne in nacionalne zakone, ki veljajo za programsko opremo, vklju no z izvozno zakonodajo Združenih držav, kot tudi
omejitve za kon nega uporabnika, kon no uporabo in destinacije, ki jih je izdala ameriška vlada in druge vlade. Dodatne informacije najdete
na http://www.microsoft.com/exporting/.
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8.

LICEN NE PRAVICE AMERIŠKE VLADE
Vsem bazam podatkov Microsoft SQL Serverja, poslanim vladi Združenih držav Amerike v skladu s predpisi, izdanimi 1. decembra 1995 ali
kasneje, so zagotovljene trgovinske licen ne pravice in omejitve, ki so opisane na drugih mestih tega dokumenta. Vsem bazam podatkov
Microsoft SQL Serverja, poslanim vladi Združenih držav Amerike v skladu s predpisi, izdanimi pred 1. decembrom 1995, so zagotovljene
"omejene pravice", opisane v FAR, 48 CFR 52.227-14 (junij 1987) ali DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (oktober 1988), kot je smiselno.

9.

AVTORSKE PRAVICE in DRUGI ZAKONI IN POGODBE O INTELEKTUALNI LASTNINI
Baza podatkov Microsoft SQL Serverja je zaš itena z avtorskimi pravicami in drugimi zakoni ter pogodbami o intelektualni lastnini. Microsoft
ali njegovi dobavitelji so lastniki pravic naziva, avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine v bazi podatkov Microsoft SQL Serverja.
Microsoft SQL Server se licencira in ne prodaja.

10.

NEODPORNO NA NAPAKE. PROGRAMSKA OPREMA NI ODPORNA NA NAPAKE. SAP JE SAMOSTOJNO DOLO IL, KAKO
UPORABLJATI BAZO PODATKOV MS SQL SERVERJA V INTEGRIRANI APLIKACIJI, KI SE VAM LICENCIRA, IN MICROSOFT SE
ZANAŠA NA SAP ZA IZVEDBO ZADOSTNEGA TESTIRANJA ZA DOLO ITEV, DA JE BAZA PODATKOV MS SQL SERVERJA PRIMERNA
ZA TAKŠNO UPORABO.

11.

BREZ JAMSTEV MICROSOFTASTRINJATE SE, DA V PRIMERU, E STE PREJELI KAKRŠNAKOLI JAMSTVA V ZVEZI Z (A) BAZO
PODATKOV MS SQL SERVERJA ALI (B) INTEGRIRANO APLIKACIJO, TA JAMSTVA ZAGOTAVLJA SAMO SAP TER NE IZVIRAJO IZ
MICROSOFTA IN ZANJ NISO ZAVEZUJO A.

12.

BREZ ODGOVORNOSTI MICROSOFTA ZA DOLO ENO ŠKODOMICROSOFT V NAJVE JEM MOŽNEM OBSEGU, DOVOLJENEM Z
VELJAVNO ZAKONODAJO, NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNOKOLI POSREDNO, POSEBNO, POSLEDI NO ALI NENAMERNO ŠKODO,
NASTALO ZARADI ALI V POVEZAVI Z UPORABO ALI DELOVANJEM BAZE PODATKOV MS SQL SERVERJA ALI INTEGRIRANE
APLIKACIJE. TA OMEJITEV VELJA, TUDI E POPRAVKI NE IZPOLNIJO SVOJEGA NAMENA. MICROSOFT V NOBENEM PRIMERU NI
ODGOVOREN ZA PLA ILO ZNESKA, KI PRESEGA DVESTO PETDESET AMERIŠKIH DOLARJEV (250,00 USD).

13.

NEODVISNOST. e sodiš e katerokoli dolo ilo te pogodbe dolo i za nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, bodo preostala dolo ila še naprej
v celoti veljavna in stranke bodo spremenile to pogodbo tako, da bi se to dolo ilo uveljavilo v najve ji možni meri.

Pogoji za uporabo podatkovnega strežnika Microsoft SQL Server, e ga predhodno licencira Microsoft ali Microsoftov distributer
SAP-jeva programska oprema, ki vsebuje izvod podatkovnega strežnika Microsoft SQL Server, ki je bil integriran ali nameš en kot
komponenta te SAP-jeve programske opreme. Vsi Microsoftovi produkti so predmet pogojev Microsoftove licen ne pogodbe s kon nimi
uporabniki, ki je vklju ena v paket programske opreme ali licen ne pogodbe za Microsoft SQL Server. Ugovor k temu je, da se funkcionalnost
Microsoftovega produkta kot integriranega dela SAP-jeve rešitve lahko razlikuje od funkcionalnosti neintegriranega Microsoftovega produkta.
Vse poizvedbe v zvezi s funkcionalnostjo ali delovanjem SAP-jeve rešitve z Microsoftovimi produkti se zato naslovijo na SAP in ne na
Microsoft. SAP-jev produkt ne vsebuje licence za integriran Microsoftov produkt. Zato niste upravi eni do uporabe izvoda Microsoft SQL
Server, vsebovanega v tem produktu, in ne boste prejeli licence za takšno uporabo, razen e ste pridobili ali imate kako druga e na razpolago
enako število licenc za odjemalca/strežnik kot uporabniških licenc, pridobljenih za SAP-jevo programsko opremo. S sklenitvijo te pogodbe s
SAP-jem zagotavljate in jam ite, da ste predhodno pridobili Microsoftovo licenco za kon ne uporabnike SQL Serverja in sklenili ustrezno
licen no pogodbo.
e SAP dobavi posodobljeno razli ico SAP-jeve programske opreme, ki vsebuje posodobljeno razli ico integriranega Microsoftovega
produkta, kon ni uporabnik ni upravi en do uporabe posodobljene razli ice Microsoftovega produkta, razen e pridobi predpisano število
licenc za odjemalca/strežnik s strani pooblaš enega Microsoftovega distributerja.
Pogoji za Uporabo Sybase ASE
SAP licencira Sybase ASE kot licenco za omejeno uporabo za SAP-jevo licen no Programsko opremo. Licenco za neomejeno uporabo
Sybase ASE je možno pridobiti neposredno pri Sybase.
Lastnik licence sme uporabljati Sybase ASE v povezavi s Programsko opremo, licencirano za Uporabo s Sybase ASE, in samo za namene
lastne interne obdelave podatkov, ki vklju uje dostop uporabnika tretje osebe, kot je na primer pogodbenik, prodajalec ali dobavitelj v dobavni
verigi, stranka ali tretja oseba, ki jo stranka pooblasti. Lastnik licence Sybase ASE ne sme Uporabljati z nobeno aplikacijo, ki ni SAP-jeva ali je
njegova lastna.
Aplikacije podatkovnih baz tretje osebe za sistemsko administracijo, nadziranje in upravljanje imajo neposreden dostop do Sybase ASE.
Aplikacije baz podatkov tretje osebe, nova funkcionalnost ali nove aplikacije, ki lahko neposredno dostopajo do Sybase ASE ali posredno
dostopajo do informacij, ki jih ta vsebuje, niso dovoljene.
To dolo ilo ne prepoveduje uporabe razvojnega ali delovnega okolja, ki je del SAP-jeve programske opreme, za konfiguracijo ali prilagoditev
SAP-jeve programske opreme, za katero je baza podatkov licencirana.
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Dodatek 5
Pogoji za posredovanje za direktorije naslovov

1. AVSTRALSKI DIREKTORIJ NASLOVOV (AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION):
Lastnik licence se strinja, da so PAF in Pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz PAF, last Australia Post in da to tudi ostanejo. Ni v tej
Pogodbi ne velja za podelitev kakršnihkoli Pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz PAF.
"Pravice intelektualne lastnine" vklju ujejo avtorske pravice, pravice do blagovne znamke, dizajna, patenta, polprevodnika ali vezja, pravic do
trgovskega imena, poslovnega imena ali imena podjetja ter drugih podobnih pravic, ki jih na splošno vklju uje pojem "intelektualna lastnina",
vklju ujejo pa tudi kakršnekoli pravice do uporabe ali registracije takih pravic v Avstraliji ali drugod, ne glede na to, ali je bil predmet pravice
ustvarjen na dan podpisa te Pogodbe, pred tem datumom ali po njem.
"PAF" pomeni Postal Address File (datoteka poštnih naslovov) in je baza podatkov, ki jo je ustvarila Australia Post in ki vsebuje informacije o
naslovih, na katere lahko Australia Post dostavlja pošto; informacije, povezane z vsakim zapisom naslova v PAF, so sestavljene na naslednji
na in: (a) koda iz 8 znakov, ki jo je Australia Post razvila za enozna no identifikacijo dostavnih mest in se imenuje Delivery Point Identifier
(identifikator dostavnega mesta) oz. DPID; in (b) podrobnosti o naslovu v ustreznem formatu.
2. AVSTRIJSKA STREŽNIŠKA LICENCA, AVSTRIJSKA LICENCA ZA PODJETJA (ÖSTERREICHISCHE POST):
Lastniki licence, ki se ukvarjajo z objavo naslovov in nudenjem storitev, ne morejo licencirati tega produkta.
Lastniki licence lahko uporabljajo produkt samo za lastne interne namene. Lastniki licence, ki se ukvarjajo z objavo naslovov in nudenjem
storitev, ne morejo licencirati tega produkta. e se Lastnik licence ukvarja s tem, mora pridobiti veljavno licenco neposredno od ponudnika.
Lastniki licence lahko uporabljajo produkt samo za lastne interne namene preverjanja. Lastniki licence ne smejo uporabljati podatkov za
nudenje kakršnihkoli storitev katerikoli pravni osebi. e želi Lastnik licence nuditi storitve katerikoli pravni osebi,
mora pridobiti veljavno licenco neposredno od ponudnika. Kakršnakoli uporaba za pravne osebe zahteva lo eno licenco.
3. KANADA (CANADA POST)
Datoteke poštnih naslovov pri Canada Post ("PAF") so periodi no posodobljene in Lastnik licence lahko uporablja PAF pri Canada Post za
asovno obdobje, dolo eno v listini posodobitve SAP-jevega direktorija ali objavljeno na SAP-jevi podporni spletni strani na
http://help.sap.com/. Dovoljene datume uporabe lahko najdete v datoteki z naslovom "Direktoriji - Kanada, [mesec/leto]" (v kateri mesec in
leto ustrezata datumu relevantne posodobitve PAF), ki se nahaja pod jezi kom SAP BusinessObjects na spletni strani
http://help.sap.com/http://help.sap.com/businessobject/product_guides/ADc/en/09apr_can_dir_en.html). Po prejemu posodobljene Canada
Post PAF bo Lastnik licence takoj zamenjal starejšo Canada Post PAF s posodobljeno PAF.
4. NEMŠKI DIREKTORIJ NASLOVOV (DEUTSCHE POST DIREKT):
Lastniki licence ne smejo uporabljati podatkov za nudenje kakršnihkoli storitev katerikoli tretji osebi. Lastniki licence še posebej ne smejo
distribuirati produkta. Lastniki licence lahko uporabljajo podatke samo za lastne interne namene preverjanja. Lastniki licence ne smejo
uporabljati podatkov za nudenje kakršnihkoli storitev katerikoli pravni osebi. e Lastnik licence želi nuditi storitve katerikoli pravni osebi, mora
Lastnik licence pridobiti veljavno licenco neposredno od ponudnika. Kakršnakoli uporaba za pravne osebe zahteva lo eno licenco. Lastniki
licence ne smejo distribuirati produkta.
5. GEOCODING FOR US BY NAVTEQ, GEOCODING FOR CANADA BY NAVTEQ, GEOCODING FOR FRANCE BY NAVTEQ (NAVTEQ):
Podatki ("Podatki") so na voljo samo za interno uporabo Lastniku licence, ne za preprodajo. Zaš iteni so z avtorskimi pravicami in so predmet
naslednjih pogojev, s katerimi ste se strinjali vi, NAVTEQ in njegovi dobavitelji.
© 2008 NAVTEQ. Vse pravice pridržane.
Podatki za podro ja v Kanadi vklju ujejo informacije, pridobljene z dovoljenje kanadskih oblasti, vklju no z: © Her Majesty the Queen in Right
of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase© Department of Natural Resources Canada
NAVTEQ ima neekskluzivno licenco United States Postal Service® za objavo in trženje ZIP+4® informacij.
©United States Postal Service® 2008. Cen ne dolo a, nadzira ali odobrava United States Postal Service®. Naslednje blagovne znamke in
evidence so last USPS: United States Postal Service, USPS in ZIP+4.
Obseg uporabe. Lastnik licence soglaša, da bo podatke skupaj s SAP-jevimi aplikacijami uporabljal samo za namene svojih internih poslovnih
procesov, za katere ima licenco, ne pa za storitveno pisarno, asovni zakup ali druge podobne namene. Zato lahko Lastnik licence te Podatke
po potrebi kopira samo za lastno poslovno uporabo, za (i) ogled in (ii) shranjevanje, pod pogojem, da ne odstrani obvestil o avtorskih pravicah
in jih ne spreminja na kakršenkoli na in, pri tem pa mora upoštevati omejitve, dolo ene v naslednjih odstavkih. Lastnik licence soglaša, da teh
Podatkov, delno ali v celoti, ne bo reproduciral, kopiral, spreminjal, dekompiliral, razstavljal ali na njih izvajal obratnega inženiringa, prav tako
pa jih ne sme na noben na in prenašati ali distribuirati, razen svojim izpostavam, s kakršnimkoli namenom, razen v obsegu, ki ga dovoljuje
veljavna zakonodaja. Kompleti z ve diski se lahko prenašajo ali prodajajo samo kot komplet, kot ga nudi SAP, ne pa po delih.
Omejitve. Razen v primerih, v katerih Lastnik licence od SAP pridobi specifi no licenco, in brez omejevanja predhodnega odstavka, teh
Podatkov Lastnik licence ne sme uporabljati (a) s kakršnimikoli produkti, sistemi ali aplikacijami, nameš enimi v ali kako druga e povezanimi
oz. v komunikaciji z vozili z možnostjo navigacije, dolo anja položaja, pošiljanja, nasvetov pri navigaciji v realnem asu, upravljanja voznega
parka, ali podobnimi aplikacijami; ali (b) z ali v komunikaciji s kakršnimikoli napravami za dolo anje položaja ali kakršnimikoli mobilnimi
elektronskimi ali ra unalniškimi napravami oz. elektronskimi ali ra unalniškimi napravami, povezanimi z brezži no povezavo, vklju no, in brez
omejitev, z mobilnimi telefoni, dlan niki in pozivniki.
Opozorilo. Podatki lahko vsebujejo neto ne ali nepopolne informacije zaradi preteka asa, spreminjajo ih se okoliš in, uporabljenih virov in
narave zbiranja obsežnih geografskih podatkov, kar vse lahko vodi do nepravilnih rezultatov.
Brez jamstva. Ti Podatki so vam na razpolago "kot so", Lastnik licence pa se strinja, da jih uporablja na lastno odgovornost. NAVTEQ in
njegovi DOBAVITELJI ne dajejo nobenih garancij, izjav ali jamstev, tako izrecnih kot impliciranih, ki so posledica zakonodaje ali podobnega,
med drugim glede vsebine, kakovosti, to nosti, popolnosti, u inkovitosti, zanesljivosti, primernosti za dolo en namen, uporabnosti, uporabe ali
rezultatov, pridobljenih iz teh Podatkov, ali da bodo strežniki delovali neprekinjeno, Podatki pa brez napak.
Zanikanje odgovornosti glede jamstva: NAVTEQ IN NJEGOVI DOBAVITELJI ZANIKAJO KAKRŠNAKOLI JAMSTVA, TAKO IZRECNA KOT
IMPLICIRANA, GLEDE KAKOVOSTI, U INKOVITOSTI, PRODAJNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLO EN NAMEN ALI NEKRŠITVE
PRAVIC. Nekatere zvezne države, obmo ja in države ne dovoljujejo dolo enih izklju itev iz jamstva, tako da zgornje izklju itve za vas mogo e
ne veljajo v celotnem obsegu.
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Zanikanje odgovornosti: NAVTEQ in NJEGOVI DOBAVITELJI NISO ODGOVORNI: ZA KAKRŠNEKOLI TERJATVE, ZAHTEVE ALI AKCIJE,
NE GLEDE NA NARAVO VZROKA TERJATVE, ZAHTEVE ALI AKCIJE, KI NAVAJAJO KAKRŠNOKOLI IZGUBO, POŠKODBO ALI ŠKODO,
POSREDNO ALI NEPOSREDNO, KI JE LAHKO POSLEDICA UPORABE ALI POSEDOVANJA INFORMACIJ; ALI ZA KAKRŠNOKOLI
IZGUBO DOBI KA, PRIHODKOV, POGODB ALI PRIHRANKOV, ALI KAKRŠNOKOLI POSREDNO, NENAMERNO, POSEBNO ALI
POSLEDI NO ŠKODO, NASTALO ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH INFORMACIJ S STRANI LASTNIKA LICENCE,
KAKRŠNIHKOLI POMANJKLJIVOSTI TEH INFORMACIJ ALI KRŠITVE TEH POGOJEV, POGODBENO, V ODŠKODNINSKI TOŽBI ALI NA
OSNOVI JAMSTVA, EPRAV SO BILI KLIENT OZ. NJEGOVI IZDAJATELJI LICENCE OBVEŠ ENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE
ŠKODE. Nekatere zvezne države, obmo ja in države ne dovoljujejo dolo enih izklju itev iz odgovornosti ali omejitev škode, tako da zgoraj
navedeno za Lastnika licence mogo e ne velja v celotnem obsegu.
Vladni kon ni uporabniki. e se Podatki pridobivajo v imenu vlade ZDA ali katere druge osebe, ki iš e ali uveljavlja pravice, podobne
pravicam, ki si jih obi ajno pridržuje vlada ZDA, so Podatki "komercialne narave", kot je definirano v 48 CFR ("FAR") 2.101, in se licencirajo v
skladu s temi Pogoji za posredovanje, vsaka kakorkoli dobavljena kopija Podatkov pa se primerno ozna i in se vanjo vklju i naslednje
"Obvestilo o uporabi", Podatke pa se obravnava v skladu s tem obvestilom:
Obvestilo o uporabi
Naziv izvajalca (proizvajalca/dobavitelja): NAVTEQ
Naslov izvajalca (proizvajalca/dobavitelja): 425 W. Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Podatki so komercialne narave, kot je definirano v FAR 2.101, in so predmet teh Pogojev za Kon ne uporabnike, pod katerimi so bili
dobavljeni.
© 2008 NAVTEQ - Vse pravice pridržane.
e so v SAP-jevo programsko opremo vklju eni ali se z njo distribuirajo Podatki za dodatne države, ali e Lastnik licence uporablja podatke iz
relevantnih držav, morajo biti v pogoje za Kon ne uporabnike vklju eni naslednji Pogoji za dobavitelja/obvestila o avtorskih pravicah:
Obmo je

Obvestilo

Avstralija

"Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au)."

Avstrija

"© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"

Hrvaška, Ciper, Estonija, Latvija,
"© EuroGeographics"
Litva, Moldavija, Poljska,
Slovenija in/ali Ukrajina
Francija
Naslednje obvestilo mora biti na vseh kopijah Podatkov, lahko pa je tudi na embalaži:
“source: © IGN 2009 – BD TOPO ®”
Nem ija
"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen" ali "Die
Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen."
Velika Britanija

"Based upon Crown Copyright material."

Gr ija

"Copyright Geomatics Ltd."

Madžarska

"Copyright © 2003; Top-Map Ltd."

Italija
"La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana."
Norveška

"Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority"

Portugalska

"Source: IgeoE – Portugal"

Španija

"Información geográfica propiedad del CNIG"

Švedska
Švica

“Based upon electronic data
“Topografische Grundlage:

National Land Survey Sweden.”

Bundesamt für Landestopographie."

6. NOVA ZELANDIJA (NEW ZEALAND POST):
Lastnik licence mora izpolnjevati zahteve Zakona o zasebnosti iz leta 1993 (Privacy Act 1993) in drugih ustreznih zakonov ali predpisov,
relevantnih za posedovanje ali uporabo novozelandskih direktorijev naslovov.
Lastnik licence mora informacije v novozelandskih direktorijih naslovov obravnavati kot zaupne.
Lastnik licence priznava in se strinja, da sta Land Information New Zealand ("LINZ") in vlada absolutna in ekskluzivna lastnika dolo enega
materiala, ki je bil licenciran SAP-ju in vklju en v novozelandske direktorije naslovov, ter da LINZ in vlada ne odstopata nobene avtorske
pravice ali drugih pravic intelektualne lastnine za tak material Lastniku ali Izdajatelju licence. Lastnik licence nadalje soglaša in se strinja, da
LINZ in vlada ne bosta v nobene primeru odgovarjala za kakršnokoli izgubo ali škodo (tudi v primeru, ko sta bila LINZ in vlada seznanjena z
možnostjo take izgube ali škode, vklju no, in brez omejitev, z neposredno izgubo, posredno izgubo, posledi no izgubo, izgubo dobi ka, izgubo
zaradi prekinitve poslovanja ali izgubo podatkov), ki jo je utrpel Lastnik licence ali katerakoli druga oseba v povezavi s to Pogodbo. V primeru,
da katera od izklju itev odgovornosti LINZ ali vlade, ki je dolo ena v tem lenu, ne velja ali se smatra za neizvršljivo, se odgovornost LINZ in
vlade po tej Pogodbi ali v povezavi s to Pogodbo, ali odgovornost, ki izhaja iz kakršnekoli uporabe, razmnoževanja, spreminjanja ali
ustvarjanja zbirk ali izpeljanih del iz novozelandskih direktorijev naslovov (ki jih ustvari Lastnik licence ali druga oseba), pa naj ta odgovornost
izhaja iz odškodninske odgovornosti (vklju no z malomarnostjo), pravi nosti ali druge osnove, omeji na provizije, ki jih je pla al Lastnik licence
za material, vklju en v novozelandske direktorije naslovov, ki je razlog za izgubo ali škodo, z izjemo davka od proizvodov in storitev. Za
namene zakona o soudeležbi pri pogodbi iz leta 1982 (Contracts (Privity) Act 1982) ta len podeljuje ugodnost LINZ in vladi, ki jo lahko tudi
uveljavita.
Lastnik licence soglaša in zagotavlja, da pridobiva novozelandske direktorije naslovov in kakršnokoli povezano dokumentacijo za poslovne
namene in da zakon o zavarovanju potrošnikov iz leta 1993 (Consumer Guarantees Act 1993; Nova Zelandija) ne velja.
7. ŠPANIJA (DEYDE):
ZAUPNO
SOFTWARE USE RIGHTS slSL.v.11-2011

56

Lastnik licence soglaša, da so DEYDE-STREETFILES, ki se uporabljajo v španskem direktoriju naslovov v vseh verzijah Data Services in
Data Quality Managementa, intelektualna lastnina podjetja DEYDE.
8. ŠVICARSKI DIREKTORIJ NASLOVOV (SCHWEIZERISCHE POST):
Lastniki licence ne smejo ekstrahirati dobavljenih podatkov. Lastniki licence lahko uporabljajo produkt samo za lastne namene preverjanja.
Lastniki licence ne smejo uporabljati podatkov za nudenje kakršnihkoli storitev katerikoli pravni osebi. Kakršnakoli uporaba za pravne osebe
zahteva lo eno licenco.
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9. VB (ROYAL MAIL)
OPOMBA - Pogoji za posredovanje UK Royal Maila so navedeni v besedilu teh pogojev kot "Priloga 3".
Pogoji za posredovanje Royal Maila za britanske direktorije naslovov (“Royal Mail Terms”)
Ker je SAP AG (“Ponudnik rešitev") z Royal Mail Group Ltd., dne 1. 4. 2010, sklenil Licen no pogodbo za Podatke in Pogodbo o podatkovnih storitvah
za britanske podatke o naslovih ("Podatki");
Ker Licen na pogodba za Podatke predvideva dolo ene pogoje, ki jih SAP ("Ponudnik rešitev tretje osebe") prenese na Kon nega uporabnika;
Ker se Kon ni uporabnik strinja, da bo spoštoval pogoje Royal Maila;
Zato Ponudnik rešitev tretje osebe in Kon ni uporabnik soglašata o naslednjem:

1. DEL - SPLOŠNI POGOJI
1.
Vsaka referenca na "Ponudnika rešitev" v 2. delu se nanaša na Ponudnika rešitev ali Ponudnika rešitev tretje osebe, ki je licenciral relevantnega
Kon nega uporabnika ali Ponudnika rešitve tretje osebe za uporabo Podatkov (oziroma njihovega dela). Vsi opredeljeni pogoji, uporabljeni v 2. delu,
imajo enak pomen, kot je dolo eno v lenu 1.1 glavnega dela te Pogodbe, razen e ni druga e dolo eno v 2. delu, v 1. lenu.
2.1 Ponudnik rešitev tretje osebe lahko prekine Pogoje Royal Maila v Pogodbi za Kon ne uporabnike, e:
2.1.1 Kon ni uporabnik krši kateregakoli od Pogojev Royal Maila iz te Pogodbe za Kon ne uporabnike in e je kršitev popravljiva, a se ne popravi v
dvajsetih (20) Delovnih dneh od datuma pisnega obvestila Ponudnika rešitev o taki kršitvi;
2.1.2 Kon ni uporabnik ne more pla ati svojih dolgov, ko zapadejo v pla ilo, ali e kako druga e postane pla ilno nesposoben, ali e je prejemnik ali
administrativni prejemnik zadolžen za katerakoli ali vsa sredstva Kon nega uporabnika, ali e Kon ni uporabnik predlaga dogovor, kompromis ali prisilno
poravnavo svojih dolgov, ali e Kon ni uporabnik vstopi ali je vpisan v katerekoli postopke za upravljanje ali likvidacijo, ali e kako druga e postane
predmet prenehanja postopkov, ali e pride do podobnega dogodka pod katerokoli drugo pristojnostjo, v kateri Kon ni uporabnik opravlja svoj posel;
2.1.3 Kon ni uporabnik razkrije kakršnekoli informacije v zvezi s poslovanjem Royal Maila, ki jih je Royal Mail dolo il kot zaupne, ali bi bile v tej Pogodbi
opredeljene kot Zaupne informacije;
2.2 ob zagotovilu, z upoštevanjem 12. lena glavnega dela te Pogodbe, Pogoji Royal Maila v Pogodbi za Kon nega uporabnika samodejno prenehajo
veljati, e se prekine ta Pogodba;
2.3 ob zagotovilu, da bo z upoštevanjem 12. lena glavnega dela te Pogodbe Kon ni uporabnik ob predhodni prekinitvi ali prenehanju veljavnosti
pogojev Royal Mail v Pogodbi za Kon nega uporabnika, v (12) mesecih po datumu prekinitve ali prenehanja veljavnosti:
(i) vrnil Ponudniku rešitev tretje osebe (odvisno od primera) vse kopije Podatkov (in katerikoli del teh Podatkov) in vso prejeto dokumentacijo, ali
(ii) trajno izbrisal ali uni il vse kopije Podatkov (in katerikoli del teh Podatkov) in vso prejeto dokumentacijo, ki jo je v vsakem posameznem primeru dokaj
lahko uni iti ali izbrisati, in Ponudnika rešitev tretje stranke o tem pisno obvestil (odvisno od primera); in
2.4 omogo il Royal Mailu, da neposredno izvrši Pogoje Royal Maila na podlagi zakona o pogodbenih pravicah tretjih oseb (Contracts (Rights of Third
Parties) Act 1999).
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2. DEL - POGOJI, KI SESTAVLJAJO DEL POGOJEV ROYAL MAILA
1. OPREDELITEV POJMOV
1.1 Odvisno od konteksta, imajo naslednje besede in izrazi imajo naslednji pomen:
"Alias" je baza podatkov, znana kot datoteka "Alias", ki vsebuje "Kraj", "Prehod", "Alias - Dostavno mesto" in podrobnosti "Alias obmo ja";
"Pridruženo podjetje" je podjetje, ki sklene in posluje v skladu s Pogodbo o pridružitvi;
"Pogodba o pridružitvi" je definirana v lenu 1.9 4. dela

asovnega na rta 1 k Dodatku 3;

"Pridružena skupina" je mreža podjetij, ki jo je ustanovil ali jo upravlja Kon ni uporabnik in poleg njega zajema najmanj deset (10) pridruženih podjetij
e ni druga e pisno dogovorjeno s Ponudnikom rešitev), od katerih ima vsak on njih s tem Kon nim uporabnikom sklenjeno Pogodbo o pridružitvi;
"Lastnik pridružene skupine" je Kon ni uporabnik, ki je ustanovil ali upravlja Pridruženo skupino;
"Rešitev pridružene skupine" je Rešitev (druga na od Rešitve zunanje transakcije), ki jo za uporabo Kon nemu uporabniku in Pridruženim podjetjem,
ki v Pridruženi skupini sodelujejo v dovoljenem obsegu in v skladu s to Pogodbo, dobavi ali mora dobaviti Ponudnik rešitev v primerih, kjer je lastnik
pridružene skupine;
"O iš ena baza podatkov stranke" je Baza podatkov stranke, v kateri je Kon ni uporabnik izvedel iš enje baze podatkov (ali kateregakoli njenega
elementa);
"O iš ena baza podatkov kon nega uporabnika" je Baza podatkov kon nega uporabnika, v kateri je Kon ni uporabnik izvedel
podatkov (ali kateregakoli njenega elementa);

iš enje baze

"Zaupne informacije" so vse informacije zaupne ali lastniške narave (ne glede na obliko predstavitve ali sporo anja, med drugim vklju no z
ra unalniško programsko opremo, bazami podatkov in podatki, fizi nimi predmeti in vzorci), ki se nanašajo na poslovanje, delovanje, stranke, procese,
prora une, informacije o produktu, znanje in strategije ene od strank ali Royal Maila;
"Spletna stran poslovnih licenc" je spletna stran Royal Maila, ki navaja Lastnike poslovnih licenc in je na splošno dostopna osebam, ki imajo z Royal
Mailom licen no pogodbo za uporabo PAF®;
"Lastnik poslovne licence" je pravna oseba, ki je licencirana za uporabo PAF® v skladu s pogodbo z Royal Mailom, znano kot "Licen na pogodba
skupine podjetij";
"Kreirani podatki" so podatki, dodani v Bazo podatkov kon nega uporabnika ali v Bazo podatkov stranke, ali za kreiranje nove baze podatkov, kjer je
prej ni bilo, kot rezultat Kreiranja podatkov;
"Baza podatkov stranke" je elektronski sestav zapisov, baza podatkov ali seznam naslovnikov Stranke kon nega uporabnika, ki je obstajal pred
izvedbo iš enja baze podatkov, v skladu in s spoštovanjem te Licen ne pogodbe;
"Podatki" so baze podatkov, znane kot PAF® in/ali Alias, in katerikoli izpisi iz ali posodobitve teh izpisov, ki jih je Kon ni uporabnik v skladu s pogoji te
Licen ne pogodbe izbral, da jih prejme dobavljene ali vsebovane v kateremkoli proizvodu, storitvi ali rešitvi, ki jih nudi Ponudnik rešitev;
"Kreiranje podatkov" je uporaba Podatkov, vklju enih v Rešitvi ali druga e, za kreiranje novega Zapisa ali Zapisov z:
(i) dodajanjem kateregakoli PAF® zapisa ali PAF® zapisov; in/ali
(ii) dodajanjem kateregakoli PAF® elementa zapisa ali PAF® elementov zapisov;
v vsakem primeru v Bazo podatkov kon nega uporabnika ali v Bazo podatkov stranke ali za kreiranje nove baze podatkov, kjer je prej ni bilo;
"Nosilec za dobavo podatkov" je format ali metoda s katero so podatki dobavljeni ali razpoložljivi Kon nemu uporabniku;
iš enje baze podatkov" je kakršnakoli aktivnost, ki vklju uje procesiranje Baze podatkov kon nega uporabnika ali Baze podatkov stranke z uporabo
podatkov in vsebuje:
(i) preverjanje, ali je obstoje i Zapis v Bazi podatkov kon nega uporabnika ali Bazi podatkov stranke enak kot vnos v Podatkih;
(i) spremembo obstoje ega zapisa v Bazi podatkov kon nega uporabnika ali Bazi podatkov stranke, da se naslov popravi tako, da vsebuje enake
informacije kot vnos v Podatkih;
(iii) standardizacijo obstoje ega zapisa v Bazi podatkov kon nega uporabnika ali Bazi podatkov stranke v "PAF ® obliko";
(iv) ozna evanje ali zaznamovanje obstoje ega zapisa v Bazi podatkov kon nega uporabnika ali Bazi podatkov stranke, da je enak Podatkom;
(v) dodajanje nadaljnjih informacij, pridobljenih iz Podatkov, v obstoje i Zapis Baze podatkov kon nega uporabnika ali Baze podatkov stranke in/ali
(vi) ekstrakcijo podvojenih obstoje ih Zapisov iz Baze podatkov kon nega uporabnika ali Baze podatkov stranke;
vendar ne vsebuje Kreiranja podatkov;
"Dostavno mesto" je celoten poštni naslov (poslovni ali reziden ni), vklju no s Poštno številko, na katero je dostavljena pošta;
"Kon ni uporabnik" je posamezna pravna oseba, ki vstopa v to Licen no pogodbo s Ponudnikom rešitev;
"Stranka kon nega uporabnika" je Stranka kon nega uporabnika, ki je sklenila pisno Pogodbo s Kon nim uporabnikom glede izvedbe
podatkov za to stranko;

iš enja baze

"Baza podatkov kon nega uporabnika" je elektronski sestav zapisov, baza podatkov ali seznam naslovnikov, ki je obstajal pred izvedbo
baze podatkov v skladu in s spoštovanjem te Licen ne pogodbe;
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iš enja

"Prenosi, ki jih je odobrila Evropska komisija" so prenosi osebnih podatkov: (a) v Evropskem gospodarskem prostoru (b) v take druge države, ki jih
Evropska komisija ob asno odobri, da imajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov ali (c), ki so zaš itene z zakonodajo ali okviri v drugih državah,
kjer je takšne zakonodaje ali okvire odobrila Evropska komisija, da imajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov;
"Rešitev zunanje transakcije" je Rešitev, pri kateri Kon ni uporabnik upravlja javno dostopno spletno stran (ali tehni ni ekvivalent), ki ponuja
proizvode in storitve svojim Prejemnikom storitev in ki lahko zajame, preveri, posodobi ali spremeni naslov ali poštno številko, ki jo je vnesel Prejemnik
storitev;
"Pravice intelektualne lastnine" so vse pravice intelektualne in industrijske lastnine, ki brez omejitev vklju ujejo patente, uporabne modele, blagovne
znamke, storitvene znamke, oblikovalske pravice (registrirane ali neregistrirane), avtorske pravice, pravice baze podatkov, pravice polprevodniške
topografije, pravice do lastninskih informacij ali katerekoli druge podobne lastninske pravice in vse aplikacije, razširitve in obnovitve v zvezi s takšnimi
pravicami, kot obstajajo kjerkoli v svetu ali bodo priznane v prihodnje;
"Rešitev interne transakcije" je rešitev, kjer Kon ni uporabnik dostopa ali ima omogo en dostop do Podatkov za lastno interno uporabo s pomo jo
Transakcij;
"Licen na pogodba" je telo pogodbe, sestavljeno iz pogojev, skupaj s prilogami ( e obstajajo);
"Izbira omejenih zapisov" je opcija, ki jo izbere Kon ni uporabnik in ki omogo a dostop do najve dvesto tiso (200.000) PAF® Zapisov v najve štirih
(4) sosednjih Podro jih poštnih številk;
“Load-Balancing Purposes” means the purposes of splitting work, data, software or other materials between multiple computers, network links or
other resources in order to optimize resource usage, minimize response time and improve reliability;
"Rešitev iskanja" je Rešitev, ki jo Kon ni uporabnik nudi svojim Prejemnikom storitev prek telefona, mobilnega telefona, dlan nika, interneta ali drugih
tehni nih ekvivalentov, ki Prejemniku storitev omogo ajo pridobitev posameznih naslovov ali poštnih številk za svojo osebno rabo;
"Maksimalno število vrnjenih podatkov" je opredeljeno v definiciji "Transakcija" v tem 1. lenu;
"PAF®" je baza podatkov ali katerikoli njen del, znan kot "Datoteka poštnega naslova", ki vsebuje vse znane informacije o naslovu za dostavo in Poštni
številki v Veliki Britaniji, ki so lahko ob asno spremenjene. "PAF" je registrirana blagovna znamka Royal Maila;
"Dovoljeni podizvajalski nameni" so nameni nudenja shranjevanja podatkov in/ali storitev informacijske tehnologije Kon nemu uporabniku ali ko
podizvajalec sicer deluje v imenu Kon nega uporabnika za lastne interne poslovne namene Kon nega uporabnika;
"Poštna številka" je posamezna alfanumeri na koda, ki je v lasti in jo je razvil Royal Mail, ki jo tudi dodeli za dolo itev naslova ali ve naslovov;
"Podro je poštne številke" je podro je, dolo eno z zunanjim delom Poštne številke, ki ga sestavljata prva dva abecedna znaka;
"Zapis" je posamezen vnos v zbirko ali v zbirki podatkov, ki vsebuje Dostavno mesto ali podrobnosti o delu Dostavnega mesta in ki lahko vsebuje tudi
naziv podjetja ali potrošnika;
"Royal Mail" je Royal Mail Group Limited;
"Prejemnik storitev" je prejemnik proizvodov ali storitev Kon nega uporabnika, ki je stranka, ki pla uje obveznosti ali druga e. V pojasnilo, prejemnik
mora biti tretja oseba in ne predstavnik Kon nega uporabnika;
"Rešitev" je katerikoli proizvod, storitev ali druga rešitev Ponudnika rešitev, ki je spremenjena ali izboljšana, integrirana, ustvarjena s pomo jo, izpeljana
iz ali izpeljuje ugodnosti iz, ali vklju uje dobavo ali zagotavljanje Podatkov ali dela Podatkov (vklju no z zagotavljanjem grobih Podatkov). (i) ustvarjena v
kakršnikoli obliki, vklju no s katerokoli napravo, rešitvijo, programsko opremo ali bazo podatkov, (ii) v pisni obliki ali elektronsko kreiran, in (iii) vklju uje
funkcionalnost, programsko opremo, storitve ali druge podatke poleg samih Podatkov;
"Ponudnik rešitev" je oseba, ki jo licencira Royal Mail (ali jo podlicencira druga oseba, ki ima licenco za to), da pridobi kopije in posodobitve Podatkov
za izboljšanje svojih rešitev za dobavo Kon nemu uporabniku;
"Obdobje veljavnosti" je obdobje, o katerem se strinjata Ponudnik rešitev in Kon ni uporabnik;
"Transakcija" je odgovor na poizvedbo v zvezi s Dostavnim mestom (ali njegovim delom) in/ali Alias podatki, ki se nanašajo na Dostavno mesto, in
pomeni preverjanje te poizvedbe in/ali vra anje podatkov za najve sto (100) Dostavnih mest in Alias podatkov, povezanih s takšnimi vrnjenimi
Dostavnimi mesti ("Maksimalno število vrnjenih podatkov"). V pojasnilo:
(i) podatki, ki vsebujejo del (in ne celote) Dostavnih mest, se lahko vrnejo;
(ii) nadaljnja iskanja po vrnjenih podatkih ( e tako iskanje ne vrne dodatnih podatkov) se ne štejejo kot dodatna "Transakcija";
(iii) vrnitev podatkov, ki presega Maksimalno število vrnjenih podatkov je dodatna "Transakcija" ali dodatne "Transakcije" (kot je primerno glede na
koli ino vrnjenih podatkov);
"Uporabnik" je posamezna delovna postaja ali terminal ali ro na ali kako druga e prenosna interna naprava Kon nega uporabnika, in
"Delovni dan" je katerikoli dan, ki ni sobota, nedelja ali praznik v Angliji.
1.2 e sobesedilo ne zahteva druga e, besede, ki ozna ujejo ednino, vklju ujejo množino in obratno; besede, ki ozna ujejo katerikoli spol, vklju ujejo
vse spole in besede, ki ozna ujejo osebe, vklju ujejo podjetja in družbe in obratno.
1.3 V primeru kakršnekoli neskladnosti ali nasprotja med katerimikoli dolo bami lenov glavnega dela te Licen ne pogodbe in kateregakoli dolo ila
prilog, prevlada prva, vendar le v obsegu ustreznih nasprotij ali neskladnosti.
1.4 leni so samo zaradi lažje reference in ne vplivajo na sestavo te Licen ne pogodbe.
1.5 V tej Licen ni pogodbi se kakršnakoli referenca na zakon, ureditev, predpis ali drug podoben instrument razume kot referenca na zakon, ureditev,
predpis ali instrument, spremenjen s katerimkoli nadaljnjim zakonom, predpisom ali instrumentom ali kot je vsebovano v vsaki nadaljnji ponovni
uzakonitvi.
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2. LICENCA
Kon ni uporabnik lahko uporabi Podatke v Rešitvi, ki mu jo zagotavlja Ponudnik rešitev, na neizklju ni, neprenosljivi, preklicni podlagi, za obdobje
veljavnosti ( e prej ni prekinjeno), v skladu s pogoji te Licen ne pogodbe.
3. OMEJITVE UPORABE PODATKOV
3.1 Splošne omejitve o uporabi
3.1.1 Kon ni uporabnik lahko uporablja Podatke samo za lastno interno rabo, razen in samo v obsegu, ki je izrecno dovoljen v skladu s to Licen no
pogodbo.
3.1.2 Razen kot je izrecno dovoljeno s pogoji te Licen ne pogodbe, Kon ni uporabnik ne sme:
3.1.2.1 uporabiti kateregakoli Podatka ali katerekoli Rešitve za ustvarjanje svojih lastnih produktov ali storitev, ki vsebujejo katerikoli Podatek, ki bi jih
dobavil ali nudil katerikoli tretji osebi;
3.1.2.2 kopirati ali reproducirati (po lenih 3.1.3 in 3.1.4), ekstrahirati, objaviti ali ponovno uporabiti celote ali kateregakoli dela Podatkov;
3.1.2.3 katerikoli tretji osebi prenesti, prodati, licencirati, razširjati ali se na katerikoli na in lo iti od lastništva celote ali kateregakoli dela Podatkov.
3.1.3 Kon ni uporabnik lahko naredi kopije Podatkov v obsegu, ki je razumno potreben, samo za naslednje namene: varnostno kopiranje, nameni
obnove po izrednem dogodku in testiranje.
3.1.4 Kon ni uporabnik lahko tudi naredi kopije Podatkov v obsegu, ki je razumno potreben za Namene izena evanja obremenitev. Kon ni uporabnik bo
zagotovil, da se takšne kopije ne uporabljajo za noben drug namen, in bo o takem primeru o tem obvestil Ponudnika rešitev.
3.1.5 Razen kot je izrecno navedeno v tej Licen ni pogodbi, Kon ni uporabnik ne sme:
3.1.5.1 Kreirati podatkov, e nima predhodnega pisnega soglasja Ponudnika rešitev, nato pa le pod pogojem, da se vsako takšno Kreiranje podatkov
šteje kot nadaljnja kopija Podatkov;
3.1.5.2 v skladu z dolo ili asovnega na rta 1 k Prilogi 3 dobavljati ali nuditi dostop do katerihkoli Kreiranih podatkov ali katerekoli baze podatkov ali
kopije baze podatkov (ali, v vsakem primeru, kateregakoli dela), ki vklju uje kakršnekoli Kreirane podatke.
3.1.6 Kon ni uporabnik lahko izvaja iš enje baze podatkov samo v zvezi s svojimi Bazami podatkov kon nega uporabnika in Bazami podatkov stranke
(to se v zvezi s takšnim iš enjem baze podatkov in dobavo O iš ene baze podatkov stranke Stranki kon nega uporabnika, iz katerega je nastala Baza
podatkov stranke, imenuje "Pisarniške storitve") in ne katerimikoli drugimi bazami in ob pogojih:
3.1.6.1 da ves as zagotavlja skladnost z dolo ili lenov 3.1.7 do 3.1.11 v zvezi z Bazami podatkov kon nega uporabnika; in
3.1.6.2 da ves as zagotavlja skladnost z dolo ili 6. dela

asovnega na rta 1 k Prilogi 3 v zvezi z Bazami podatkov strank.

3.1.7 Kon ni uporabnik lahko uporablja vsako O iš eno bazo podatkov kon nega uporabnika za svojo interno uporabo in, ob upoštevanju lenov 3.1.8
do 3.1.10, za dobavo tretjim osebam.
3.1.8 Za namene lenov 3.1.9 in 3.1.10:
3.1.8.1 pomen "serije povezanih baz podatkov" vsebuje (vendar ni omejen na) baze podatkov, ki so neposredno ali posredno pridobljene iz ene baze
podatkov ali izvirajo od Kon nega uporabnika ali Stranke kon nega uporabnika;
3.1.8.2 pomen "skoraj vsi" se lahko dolo i kvalitativno ali kvantitativno in ga po lastni presoji dolo i Royal Mail;
3.1.8.3 izraz "obi ajne aktivnosti dobave podatkov" vklju uje katerekoli dejavnosti, ki jih izvaja Kon ni uporabnik kot del ali v povezavi s svojim dnevnim
poslovanjem nudenja storitev baze podatkov naslovov tretjim osebam in lahko, e je to ustrezno, vklju uje (vendar ni omejeno na) dobavo seznama
naslovnikov kurirskim službam ali kupcem seznamov naslovnikov in nudenje vzor nih seznamov naslovov za namene tržnega raziskovanja, vendar ne
vklju uje nadaljnjega iš enja s strani Kon nega uporabnika ali licenciranja tretje osebe s strani Kon nega uporabnika za reprodukcijo O iš ene baze
podatkov kon nega uporabnika ali za namene iš enja baze podatkov; in
3.1.8.4 katerikoli opis "celovite baze podatkov poštnih naslovov" vklju uje opis baze podatkov naslovov, ki vsebuje vsa ali skoraj vsa dostavna mesta v
Veliki Britaniji, Angliji, Škotski, Walesu ali Severni Irski, ali katerikoli opis s podobnim pomenom.
3.1.9 Katerakoli O iš ena baza podatkov, ki (kot posamezna baza podatkov ali kot del serije povezanih baz podatkov), sestavlja vsa ali skoraj vsa
Dostavna mesta v Veliki Britaniji ali katerokoli Dostavno mesto v Angliji, Škotski, Walesu ali Severni Irski, in jo lahko dobavi le Kon ni uporabnik tretji
osebi, e ves as zagotavlja skladnost z dolo ili lena 3.1.10.
3.1.10 Katerokoli O iš eno bazo podatkov stranke, ki (kot posamezna baza podatkov ali kot del serije povezanih baz podatkov) vsebuje vsa ali skoraj
vsa Dostavna mesta v Veliki Britaniji, Angliji, Škotski, Walesu ali Severni Irski, lahko tretjim osebam ("Tretje osebe prve ravni") dobavi samo Kon ni
uporabnik, ostalim tretjim osebam ("Tretje osebe druge ravni") pa samo Tretje osebe prve ravni, pod pogojem, da:
3.1.10.1 da niti Kon ni uporabnik niti katerakoli tretja oseba ne bodo nikoli promovirali, tržili, predstavljali ali ponujali O iš ene baze podatkov kon nega
uporabnika kot "mati ne" ali "originalne" celovite baze podatkov poštnih naslovov ali kaj podobnega;
3.1.10.2 tako O iš eno bazo podatkov kon nega uporabnika dobavi le Kon ni uporabnik Tretji osebi prve ravni, ali Tretja oseba prve ravni Tretji osebi
druge ravni, vsakokrat samo kot del svojih obi ajnih aktivnosti dobave podatkov;
3.1.10.3 za katerokoli tako dobavo Tretji osebi druge ravni se zahteva, da se O iš ena baza podatkov kon nega uporabnika vselej uporablja samo za
interno uporabo katerekoli take Tretje osebe druge ravni (in ne za dobavo katerikoli drugi tretji osebi);
3.1.10.4. se za katerokoli tako dobavo Tretji osebi druge ravni od Tretje osebe druge ravni zahteva, da ne reproducira oziroma izdeluje kopij O iš ene
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baze podatkov kon nega uporabnika ali njenega bistvenega dela za dobavo katerikoli tretji osebi in da ne izvršuje takih dobav; in
3.1.10.5 mora biti v Obdobju veljavnosti in v obdobju šestih (6) let po prenehanju veljavnosti te Licen ne pogodbe o vsaki dobavi vsaki Tretji osebi prve
ravni ali Tretji osebi druge ravni izdano obvestilo, ki izjavlja, da je bila O iš ena baza podatkov kon nega uporabnika o iš ena glede na Royal Mailov
PAF®, in pripeto in elektronsko vgrajeno v vsako elektronsko kopijo oziroma pripeto vsaki tiskani kopiji medija, ki obsega oziroma vsebuje tako O iš eno
bazo podatkov kon nega uporabnika.
Dolo ila tega lena 3.1.10 veljajo tudi po preteku ali prenehanju veljave te Licen ne pogodbe.
3.1.11 Kon ni uporabnik lahko na svoj pisarniški in reklamni material vklju i naslednjo izjavo, pod pogojem, da je uporaba te izjave razumna in ni
dovoljena po preteku ali prenehanju te Pogodbe: "[Naziv Kon nega uporabnika] procesira baze podatkov glede na Royal Mailov PAF® in Alias baze
podatkov."
3.1.12 V obdobju veljavnosti in v obdobju treh (3) let po prenehanju veljavnosti te Licen ne pogodbe mora Kon ni uporabnik Ponudniku rešitev na
zahtevo v dvajsetih (20) Delovnih dneh zagotoviti naziv in podatke o kontaktni osebi vseh tretjih oseb, katerim je dobavil O iš ene baze podatkov
kon nega uporabnika. Dolo ila tega lena 3.1.12 veljajo tudi po preteku ali prenehanju veljave te Licen ne pogodbe.
3.1.13 Dolo ila asovnega na rta 1 k Prilogi 3 (Napredne možnosti), se uporabljajo tudi e Kon ni uporabnik prejme ali ima dostop do rešitve, ki je ali
vsebuje Rešitev iskanja, Rešitev zunanje transakcije, Rešitev razširjene uporabe, Rešitev pridružene skupine ali Rešitev posredniške skupine ali kjer želi
nuditi Pisarniške storitve.
3.2 Varstvo podatkov
3.2.1 Pogodbeni stranki morata upoštevati Zakon o varstvu podatkov iz leta 1998 (Data Protection Act 1998), direktivo 95/46/EC Evropskega parlamenta
in vso zakonodajo in/ali uredbe, ki ju dopolnjujejo ali so izdelane v skladu z njima ("Zahteve glede varstva podatkov"). Kon ni uporabnik priznava, da
je Royal Mail upravljavec vseh osebnih podatkov v Podatkih. Royal Mail in Ponudnik rešitev priznavata, da je Kon ni uporabnik upravljavec vseh
osebnih podatkov v svojih lastnih bazah podatkov, ne glede na to, ali so bile o iš ene ali spremenjene ali kaj drugega. Kon ni uporabnik soglaša, da ne
bo storil ali izpustil kakršnegakoli dejanja, zaradi katerega bi Kon ni uporabnik, Ponudnik rešitev ali Royal Mail kršil Zahteve glede varstva podatkov, in
vsaka Stranka zagotavlja drugi, da bo vestno opravljala svoje dolžnosti v skladu z Zahtevami glede varstva podatkov, ki izhajajo iz izvajanja te Licen ne
pogodbe. Kon ni uporabnik soglaša, da bo:
3.2.1.1 implementiral ustrezne tehni ne in organizacijske ukrepe za zaš ito osebnih podatkov v Podatkih, da ne bi prišlo do nenamernega ali
protizakonitega uni enja ali nenamerne izgube, spremembe, neavtoriziranega razkritja ali dostopa do njih;
3.2.1.2 nemudoma posredovali Royal Mailu (direktno ali indirektno) prek Ponudnika rešitev vsa vprašanja glede osebnih podatkov v Podatkih od oseb,
na katere se podatki nanašajo, Informacijskega pooblaš enca ali kateregakoli drugega organa pregona, da jih Royal Mail razreši;
3.2.1.3 na zahtevo Royal Maila nemudoma posredoval Royal Mailu informacije, ki jih lahko Royal Mail razumno zahteva, da v povezavi z osebnimi
podatki v Podatkih omogo i spoštovanje pravic oseb, na katere se podatki nanašajo, vklju no s pravicami dostopa oseb, in spoštovanje obvestil, ki jih
predloži Informacijski pooblaš enec; in
3.2.1.4 zagotovil, da e med trajanjem te Licen ne pogodbe namerava izvesti prenos osebnih podatkov v Podatkih, ki ga ni odobrila Evropska komisija,
bo pred takim prenosom pridobil soglasje Royal Maila in na lastne stroške Kon nega uporabnika zagotovil take dodatne informacije in podpisal take
dodatne dokumente, pogodbe ali listine, kot jih zahteva Royal Mail, da se zagotovi ustrezno varstvo osebnih podatkov.
Za namene te dolo be 3,2 imajo "upravljavec podatkov", "oseba, na katero se podatki nanašajo", "osebni podatki" in "obdelava" pomen, ki je dolo en v
Zakonu o varstvu podatkov (Data Protection Act 1998).
3.3 Podizvajanje
3.3.1 Kon ni uporabnik lahko nudi Podatke ali svojim podizvajalcem nudi ali omogo i dostop do Podatkov le za namene in v obsegu, potrebnem za:
3.3.1.1 zagotavljanje shranjevanja podatkov in/ali storitev informacijske tehnologije Ponudniku rešitev, in/ali
3.3.1.2 to, da bo podizvajalec deloval v imenu Kon nega uporabnika za lastne interne poslovne namene Kon nega uporabnika;
v vsakem primeru pa, da bo uporabljal Podatke samo za lastne poslovne namene Kon nega uporabnika in ne za lastne namene ali koristi podizvajalca
in samo pod pogojem, da ves as zagotavlja skladnost s lenom 3.3.2.
3.3.2 Kon ni uporabnik bo zagotovil:
3.3.2.1 da je Ponudnik rešitev dal predhodno pisno soglasje, da Kon ni uporabnik uporabi takega podizvajalca v desetih (10) delovnih dneh od zahtevka
in Kon ni uporabnik obvesti Ponudnika rešitev ali Royal Mail (kakor je primerno) o nazivu in naslovu podizvajalca in drugih podrobnostih, ki jih Ponudnik
rešitev in/ali Royal Mail, lahko upravi eno zahteva, in
3.3.2.2 da bo tak podizvajalec sklenil pisno pogodbo s Kon nim uporabnikom pod pogoji, ki odražajo uporabo Podatkov, dovoljeno v skladu s lenom
3.3.2, in pod pogoji, ki ne vsebujejo ve pravic od Licen ne pogodbe ("Pogodba za podizvajalce") v zvezi s Podatki, in ki:
(a) vklju uje dolo ila prekinitve med Kon nim uporabnikom in njegovim podizvajalcem, ki so enaka tistim v tej Licen ni pogodbi in zagotavljajo, da bo
pogodba avtomati no prenehala veljati ob prekinitvi ali e Kon ni uporabnik kako druga e ni ve licenciran za uporabo in/ali dovoli uporabo Podatkov
podizvajalcu;
(b) vsebuje dolo ila, ki se nanašajo na zaupnost in lastništvo ter varovanje Podatkov in Pravic intelektualne lastnine, ki obstajajo v in/ali v zvezi s
Podatki, ki niso manj zahtevne in ne vsebujejo ve pravic od te Licen ne pogodbe, vklju no (brez omejitev) s leni 2 (Licenca), 3 (Omejitve uporabe
Podatkov s strani Kon nih uporabnikov), 6 (Odgovornost) in 7 (Lastninske pravice v Podatkih); in
(c) omogo ajo Royal Mailu, da neposredno uveljavlja vse pogoje na podlagi zakona o pogodbenih pravicah tretjih oseb iz 1999 (Contracts (Rights of
Third Parties) Act 1999); in
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3.3.2.3 Kon ni uporabnik ne bo razrešen svojih obveznosti iz te Licen ne pogodbe in bo ostal v prvi vrsti odgovoren za dejanja in opustitve svojih
podizvajalcev, kot da bi šlo za njegove lastne, in bo odgovoren za izgubo ali škodo (neposredno ali posredno ali posledi no), ki izhaja iz ali je v zvezi
podizvajal evo uporabo ali dostopom do Podatkov;
3.3.2.4 Kon ni uporabnik Royal Mailu ažurno zagotovi kopije takih Pogodb za podizvajalce, e jih ob asno zahteva Royal Mail (ali Ponudnik rešitev v
imenu Royal Maila).
4. OBVEZNOSTI KON NEGA UPORABNIKA
4.1. Kon ni uporabnik vodi popolne in to ne revizijske sledi vseh finan nih in nefinan nih transakcij v zvezi s to Licen no pogodbo in jih zadrži za
obdobje šestih (6) let. Na podlagi razumnega predhodnega obvestila mora Kon ni uporabnik zagotoviti Ponudniku rešitev in/ali Royal Mailu in/ali
njegovim agentom dostop z ustreznim spremstvom do svojih prostorov, ra unov in evidenc med delovnim asom za namene preverjanja in nadzora
izpolnjevanja obveznosti Kon nega uporabnika iz Licen ne pogodbe ("Nadzor") in v zvezi z Nadzorom zagotoviti vso razumno sodelovanje in pomo .
Royal Mail Nadzora ne bo opravil ve kot enkrat v dvanajstih (12) mesecih, razen e upravi eno sumi, da Kon ni uporabnik ni izpolnil svojih obveznosti
v skladu s to Licen no pogodbo.
4.2 Kon ni uporabnik bo deloval v skladu z vsemi zakoni in predpisi, veljavnimi za njegovo uporabo Podatkov.
5. PRISTOJBINE
5.1 Ponudnik rešitev priznava, da so pristojbine, ki mu jih Royal Mail zara una v zvezi s Podatki in njihovo nadaljnjo uporabo s strani Kon nih
uporabnikov, izra unane na enaki ali podobni pogoji osnovi, kot tiste, zara unane vsem ponudnikom rešitev, ki delujejo pod istimi ali podobnimi pogoji.
Te pristojbine lahko Royal Mail spremeni vsako leto. Trenutne pristojbine in vsakršne spremenjene pristojbine bo Royal Mail ob asno javno objavil na
javno dostopni spletni strani, ki je trenutno www.royalmail.com. Ponudnik rešitev priznava, da nima nikakršne obveznosti do Royal Maila, glede
zara unavanja dolo ene pristojbine Kon nemu uporabniku.
5.2 Kon ni uporabnik priznava, da si je pred pla ilom pristojbin Ponudniku rešitev prizadeval ustrezno ugotoviti, ali gre za Lastnika poslovne licence,
vklju no z vsemi ustreznimi poizvedbami o vseh mati nih podjetjih in/ali podružnicah in preverjanjem Spletne strani poslovnih licenc.
5.3 Kjer Ponudnik rešitev od Kon nega uporabnika zahteva pla ilo vseh pristojbin, izra unanih na osnovi Transakcij (razen kadar je to letna pristojbina
za neomejene Transakcije) v zvezi s katerimikoli Podatki, ki jih je sam shranil (in ne Ponudnik rešitev za oddaljeni dostop Kon nega uporabnika), potem
mora zagotoviti, da je dostop do Podatkov pod nadzorom Sistema za upravljanje transakcij. Ne glede na navedeno, si bo Kon ni uporabnik stalno
prizadeval zagotavljati, da v posamezni Transakciji Maksimalno število vrnjenih podatkov ni preseženo.
5.4 e Kon ni uporabnik izbere pla ilo katerihkoli pristojbin za katerekoli Podatke na osnovi Uporabnika, se pristojbina pla a za vsakega Uporabnika, ki
ima ob asno možnost dostopa do katerihkoli Podatkov. Kon ni uporabnik katerimkoli Uporabnikom, ki presegajo uradno potrjeno število Ponudnika
rešitev, ne sme omogo ati dostopa ali možnosti dostopa do katerihkoli Podatkov.
5.5 e Kon ni uporabnik izbere samo možnost dostopa do Podatkov za posamezna Podro ja poštnih številk in/ali "Izbiro omejenih zapisov" in ob tem
pla a ustrezne pristojbine, potem mora zagotoviti, da ne dostopa Podatkov, ki presegajo izbrane Podatke.
5.6 e Kon ni uporabnik od Ponudnika rešitev kupi skupino ali skupine Transakcij, vsaka taka skupina Transakcij ostane veljavna za obdobje dvanajstih
mesecev od datuma dobave ali razpoložljivosti te skupine. Ob koncu vsakega takega dvanajstmese nega obdobja se vse neporabljene Transakcije v
takih skupinah štejejo za prete ene in se po navodilih Ponudnika rešitev ne uporabljajo ali pa se njih zara una, kot e bile dodatna skupina.
6. ODGOVORNOST
6.1 Royal Mail v nobenem primeru ne zagotavlja pravilnosti ali popolnosti Podatkov in ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo (neposredno,
posredno ali posledi no), ki kakorkoli izhaja iz povezave s to Licen no pogodbo ali njeno prekinitvijo, razen v primeru, ko taka odgovornost ne more biti
zakonsko izklju ena.
6.2 Royal Mail ni v nobenem primeru odgovoren za katerekoli Podatke ali Rešitve, ki jih Ponudnik rešitev nudi Kon nemu uporabniku.
6.3 Tudi e so rešitve, ki jih Kon nemu uporabniku nudi Ponudnik rešitev, ozna ene kot odobrene s strani Royal Maila, Royal Mail na noben na in ne
jam i, da so bile takšne Rešitve testirane za uporabo ali da bodo take Rešitve primerne ali jih bo lahko uporabila katerakoli stranka.
6.4 Royal Mail v nobenem primeru ni dolžan predložiti katerihkoli Podatkov ali Rešitev neposredno Kon nemu uporabniku.
6.5 V pojasnilo, nobena od strank ne izklju uje odgovornosti za kakršnokoli osebno poškodbo ali smrt, ki nastane zaradi malomarnosti ali katerekoli
druge odgovornosti, ki ne more biti zakonsko izklju ena.
6.6 Dolo ila tega 6. lena veljajo tudi po preteku ali prenehanju veljavnosti te Licen ne pogodbe.
7. PREMOŽENJSKE PRAVICE DO PODATKOV
7.1 Podatki in vse Pravice intelektualne lastnine v Podatkih in/ali v povezavi s Podatki od asa do asa so last Royal Maila ali njegovih izdajateljev
licenc. Pravic do Podatkov ali Pravic intelektualne lastnine Kon ni uporabnik ne more pridobiti, razen e je to izrecno dolo eno v tej Licen ni pogodbi. Ta
Licen na pogodba ne sme imeti funkcije dodelitve kakršnihkoli Pravic intelektualne lastnine Royal Maila ali Ponudnika rešitev, ki so v Podatkih ali so
povezane s Podatki.
7.2 Royal Mail si pridržuje vse Pravice intelektualne lastnine v Podatkih in ohranja svoje pravice iz te Licen ne pogodbe (vklju no z vsemi pravicami, da
v zvezi s tem ustrezno ukrepa), v zvezi s kakršnokoli uporabo Podatkov (ali kateregakoli dela Podatkov ) s strani Kon nega uporabnika in/ali Stranke
kon nega uporabnika, ki v skladu s to Licen no pogodbo ni dovoljena. To med drugim vklju uje vsakršno dobavo kopije ali dostopa do O iš ene baze
podatkov kon nega uporabnika ali O iš ene baze podatkov stranke ali katerekoli druge baze podatkov tretji osebi, kar je kršitev ali posledica kršitve te
Licen ne pogodbe.
7.3 Kon ni uporabnik ne sme odstraniti ali spremeniti kakršnegakoli obvestila o Pravicah intelektualne lastnine, ki je priloženo Podatkom ali uporabljeno
v zvezi s Podatki.
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7.4 Licen na pogodba Kon nemu uporabniku ne zagotavlja kakršnekoli pravice do uporabe katerekoli blagovne znamke, storitvene znamke, poslovnega
imena ali logotipa Royal Maila.
7.5 Dolo ila tega 7. lena veljajo tudi po prenehanju veljavnosti te Licen ne pogodbe.
8. DODELITEV
Kon ni uporabnik ne bo dodelil katerekoli svojih pravic ali obveznosti iz te Licen ne pogodbe ali druga e prenesel te Licen ne pogodbe ali kateregakoli
njenega dela (vklju no s katerokoli licenco) brez predhodnega pisnega soglasja Ponudnika rešitev.
9. SPLOŠNO
9.1.Ta Licen na pogodba in vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi z njo ali njeno vsebino ali oblikovanjem (vklju no z nepogodbenimi spori
ali zahtevki), se ureja in razlaga v skladu z angleško zakonodajo. Pogodbeni stranki nepreklicno priznavata pristojnost angleških sodiš .
9.2 Dolo ila tega 9. lena veljajo tudi po preteku ali prenehanju veljavnosti te Licen ne pogodbe.
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asovni na rt 1 k Prilogi 3 - Napredne opcije
1. DEL - Rešitve iskanja niso ponujene
2. DEL - REŠITVE ZUNANJE TRANSAKCIJE
Uvodne navedbe
(A) Rešitve zunanje transakcije omogo ajo Kon nim uporabnikom, da dajo tretjim strankam na voljo omejene koli ine Podatkov zaradi potrjevanja
podrobnosti o naslovu, kadar je tretji stranki dan na razpolago produkt ali storitev na javno dostopni spletni strani Kon nega uporabnika.
(B) Kadar želi kon ni uporabnik uporabiti tako Rešitev zunanje transakcije, mora to vselej storiti v skladu z dolo ili in pogoji 2. dela
Prilogi 3.

asovnega na rta k

1. Rešitve zunanje transakcije: Operativna dolo ila
1.1 Kadar kon ni uporabnik uporablja Rešitve zunanje transakcije:
1.1.1 sme uporabiti Rešitve zunanje transakcije samo za izvedbo Transakcij z namenom zajemanja, preverjanja, posodabljanja ali spreminjanja
informacij, ki jih je na javno dostopno spletno stran Kon nega uporabnika vnesel Prejemnik storitev ali morebitni Prejemnik storitev, in samo z namenom
pošiljanja produkta (taka storitev lahko vklju uje zagotovitev preverjenih, posodobljenih ali spremenjenih informacij Prejemnika storitev ponudniku
poštnih storitev ali storitev dostave za namen pošiljanja) ali zagotavljanja storitve, kar taka javno dostopna spletna stran ponuja Prejemniku storitev;
1.1.2 mora zagotoviti, da je Rešitev zunanje transakcije konfigurirana tako, da zahtevo za preverjanje, posodabljanje ali spreminjanje posameznega
naslova ali Poštne številke, ki ju je vnesel Prejemnik storitve na javno dostopni spletni strani Kon nega uporabnika, poda Prejemnik storitev Ko nega
uporabnika preko javno dostopne spletne strani Kon nega uporabnika. Po prejemu te zahteve mora Rešitev zunanje transakcije vrniti pravilen naslov ali
Poštno številko ali potrditi, da je vneseni naslov pravilen;
1.1.3 mora spremljati število izvedenih Transakcij in o tem natan no poro ati Ponudniku rešitev, razen e Ponudnik storitev zahteva pla ilo letne takse in
ne taks na osnovi Transakcije;
1.1.4 ne sme uporabljati Podatkov, vsebovanih v Rešitvi zunanje transakcije, ali dela Podatkov kjerkoli drugje v svoji organizaciji ali za katerikoli drugi
namen, kot je delovanje Rešitve zunanje transakcije.
1.2 Kon ni uporabnik bo uporabljal Rešitve zunanje transakcije samo za namene, ki jih dovoljuje poglavje 1.1, in Podatkov, ki jih je pridobil z uporabo
Rešitve zunanje transakcije, ne bo posredoval tretjim osebam, razen e je to izrecno dovoljeno v skladu s to Licen no pogodbo.
ni ponujeno 3. DEL - REŠITVE RAZŠIRJENE UPORABE
ni ponujeno 4. DEL - REŠITVE PRIDRUŽENE SKUPINE
ni ponujeno 5. DEL - REŠITVE POSREDNIŠKE SKUPINE
6. DEL -

IŠ ENJE BAZ PODATKOV STRANK IN PISARNIŠKE STORITVE

Uvodne navedbe
(A) Kon ni uporabnik lahko izvede nekatere aktivnosti iš enja baze, vendar samo baze podatkov tretjih oseb.
(B) Kadar Kon ni uporabnik isti bazo podatkov tretje osebe in jo o iš eno vrne tretji osebi, se to imenuje "Pisarniške storitve".
(B) Kadar želi kon ni uporabnik izvesti katerokoli aktivnost iš enja baze kot Pisarniško storitev ali druga e, mora to vselej storiti v skladu z dolo ili in
pogoji 6. Dela asovnega na rta k Dodatku 3.
1. iš enje baz podatkov tretjih strank in Pisarniške storitve: Operativna dolo ila
1.1 Kon ni uporabnik sme:
1.1.1 zadržati vsako O iš eno bazo podatkov stranke, pod pogojem, da jo bo uporabljal samo za interno uporabo in, v skladu z odstavki 1.2 do 1.5 v
nadaljevanju, za dobavo tretjim osebam;
1.1.2 vrniti vsako O iš eno bazo podatkov stranke Stranki kon nega uporabnika, ki je posredovala relevantno originalno Bazo podatkov stranke
Kon nemu uporabniku, pod pogojem, da Kon ni uporabnik zagotovi, da bo vsaka taka Stranka kon nega uporabnika:
1.1.2.1 uporabljala tako O iš eno bazo podatkov stranke za lastno interno uporabo in
1.1.2.2 posredovala tako O iš eno bazo podatkov stranke tretji osebi, pod pogojem da je vedno v skladu z dolo bami odstavkov 1.2 do 1.5.
1.2 Za namene odstavkov 1.3 in 1.4:
1.2.1 pomen "serije povezanih baz podatkov" vsebuje (vendar ni omejen na) baze podatkov, ki so neposredno ali posredno pridobljene iz ene baze
podatkov ali izvirajo od Stranke kon nega uporabnika;
1.2.2 pomen "skoraj vsi" se lahko dolo i kvalitativno ali kvantitativno in ga po lastni presoji dolo i Royal Mail;
1.2.3 izraz "obi ajne aktivnosti dobave podatkov" vklju uje katerekoli dejavnosti, ki jih izvaja Kon ni uporabnik ali Stranka kon nega uporabnika kot del
ali dnevno v povezavi z zagotavljanjem storitev baze podatkov naslovov tretjim osebam, in lahko po potrebi vklju uje (vendar ni omejen na) dobavo
seznama naslovnikov kurirskim službam ali kupcem seznamov naslovnikov in zagotavljanje seznamov vzor nih naslovov za namene tržnega
raziskovanja, vendar ne vklju uje nadaljnjega iš enja s strani Kon nega uporabnika ali Stranke kon nega uporabnika ali licenciranja tretje osebe s
strani Kon nega uporabnika ali Stranke kon nega uporabnika za reprodukcijo O iš ene baze podatkov stranke ali za iš enje baze podatkov; in
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1.2.4 katerikoli opis "celovite baze podatkov poštnih naslovov" vklju uje opis baze podatkov naslovov, ki vsebuje vsa ali skoraj vsa dostavna mesta v
Združenem Kraljestvu, Angliji, Škotski, Walesu ali Severni Irski, ali katerikoli opis s podobnim pomenom.
1.3 Katerokoli O iš eno bazo podatkov stranke, ki (kot posamezna baza podatkov ali kot del serije povezanih baz podatkov) vsebuje vsa ali skoraj vsa
Dostavna mesta v Združenem Kraljestvu, Angliji, Škotski, Walesu ali Severni Irski, lahko Kon ni uporabnik dobavi samo Stranki kon nega uporabnika
(ne pa katerikoli tretji osebi), kadar je taka dobava vselej v skladu z dolo ili odstavka 1.4, Kon ni uporabnik pa zagotavlja, da bo Stranka kon nega
uporabnika to dobavila tretji osebi samo, kadar je taka dobava vselej v skladu z dolo ili odstavka 1.4.
1.4 Katerokoli O iš eno bazo podatkov stranke, ki (kot posamezna baza podatkov ali kot del serije povezanih baz podatkov) vsebuje vsa ali skoraj vsa
Dostavna mesta v Združenem Kraljestvu, Angliji, Škotski, Walesu ali Severni Irski, lahko tretjim osebam (Tretje osebe prve ravni") dobavi samo Kon ni
uporabnik ali Stranka kon nega uporabnika, ostalim tretjim osebam ("Tretje osebe druge ravni") pa samo Tretje osebe prve ravni, pod pogojem, da:
1.4.1 Kon ni uporabnik ali Stranka kon nega uporabnika ali katerakoli tretja oseba ne bodo nikoli promovirali, tržili, predstavljali ali ponujali O iš ene
baze podatkov stranke kot "mati ne" ali "originalne" celovite baze podatkov poštnih naslovov ali kaj podobnega;
1.4.2 tako O iš eno bazo podatkov stranke bo dobavil le Kon ni uporabnik Stranki kon nega uporabnika, Kon ni uporabnik ali Stranka kon nega
uporabnika Tretji osebi prve ravni, ali Tretja oseba prve ravni Tretji oseb druge ravni, vsakokrat kot del njegovih obi ajnih aktivnosti dobave podatkov;
1.4.3 za katerokoli tako dobavo Tretji osebi druge ravni se zahteva, da se O iš ena baza podatkov stranke vselej uporablja samo za interno uporabo
Tretje osebe druge ravni (in ne za dobavo katerikoli drugi tretji osebi);
1.4.4.za katerokoli tako dobavo Tretji osebi druge ravni se od Tretje osebe druge ravni zahteva, da ne reproducira oziroma izdeluje kopij O iš ene baze
podatkov stranke ali njenega bistvenega dela za dobavo katerikoli tretji osebi in da ne izvršuje takih dobav; in
1.4.5 v asu Veljavnosti in v obdobju 6 (šestih) let po prenehanju veljavnosti te Licen ne pogodbe mora biti o vsaki dobavi vsaki Stranki kon nega
uporabnika, Tretji osebi prve ravni ali Tretji osebi druge ravni izdano obvestilo, ki izjavlja, da je bila O iš ena baza podatkov stranke o iš ena glede na
Royal Mail’s PAF®, in je pripeto in elektronsko vgrajeno v vsako elektronsko kopijo oziroma pripeto vsaki tiskani kopiji medija, ki obsega oziroma
vsebuje tako O iš eno bazo podatkov stranke.
Dolo ila tega odstavka 1.4 veljajo tudi po preteku ali prenehanju veljave te Licen ne pogodbe.
1.5 Kon ni uporabnik bo z vsako Stranko kon nega uporabnika sklenil pisno pogodbo, ki omogo a Royal Mail neposredno uveljavitev njenih pogojev na
podlagi Zakona o pogodbenih pravicah tretjih oseb iz leta 1999, pod pogoji, ki ne vsebujejo ve pravic od Licen ne pogodbe v povezavi s Pisarniškimi
storitvami.
1.6 Kon ni uporabnik lahko na svoj pisarniški in reklamni material napiše naslednjo izjavo ter to dovoli tudi Stranki kon nega uporabnika, pod pogojem,
da je uporaba te izjave razumna in da ni dovoljena po preteku ali prenehanju te Pogodbe: "[Naziv Kon nega uporabnika ali Stranke kon nega
uporabnika] procesira baze podatkov glede na Royal Mail’s PAF® in Alias baze podatkov."
1.7 V asu Veljavnosti in v obdobju treh (3) let po prenehanju veljavnosti te Licen ne pogodbe mora Kon ni uporabnik Ponudniku rešitev na zahtevo v
dvajsetih (20) Delovnih dneh zagotoviti naziv in podatke o kontaktni osebi vseh tretjih oseb, katerim je dobavil O iš ene baze podatkov stranke. Dolo ila
tega odstavka 1.7 veljajo tudi po preteku ali prenehanju veljave te Licen ne pogodbe.
Ni ponujeno -

asovni na rt 2 k Dodatku 3 (Uporaba podatkov za tržno raziskovanje)
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10. USPS SUITELINK:

1.

Pravice lastnika licence do uporabe produkta CASS Certified Interface in produkta SuiteLink so strogo omejene samo na uporabo v Združenih
državah Amerike;

2.

Pravica lastnika licence do uporabe produkta CASS Certified Interface in produkta SuiteLink je strogo omejena na izboljšavo naslovov za
dostavo poslovnih pošiljk v poslovne zgradbe za uporabo na pismih, ve jih pisemskih pošiljkah, dopisnicah, paketih, letakih, revijah,
razglednicah, oglasnem materialu, knjigah in drugih tiskovinah ter katerihkoli drugih pošiljkah, ki jih dostavi USPS.

3.

Lastnik licence nima pravice do podeljevanja podlicenc, prodaje ali kakršnekoli druge distribucije, razmnoževanja, izvajanja ali pripravljanja
izpeljanih del Vmesnika ali produkta SuiteLink.

4.

Lastnik licence priznava, da:
a.

Sta produkt CASS Certified Interface in produkt SuiteLink pod licenco USPS-ja;

b. Ste lastnik podlicence pod licenco SAP-ja, ki jo je podelil USPS, in od Izdajatelja licence ne pridobite ve jih pravic, kot so dodeljene s SAP-jevo
licen no pogodbo z USPS-om;
5.

Ste strogo omejeni na uporabo produkta CASS Certified Interface in produkta SuiteLink samo kot komponento SAP-jevih produktov Data Quality
ali Data Services.

11. USPS NCOALINK

1. Lastnik licence nima drugih pravic do vmesnika NCOALink Interface s to pogodbo razen pravic do uporabe kot komponento produktov Data Quality
in Data Services Izdajatelja licence v povezavi s podatkovnim produktom NCOALink za posodobitev seznama, sistema, skupine ali drugih zbirk vsaj
100 enozna nih imen in naslovov (v nadaljevanju "Seznam naslovnikov"), ki jih uporablja za naslavljanje pisem, ve jih pisemskih pošiljk, dopisnic,
paketov, letakov, revij, oglasnega materiala, knjig in drugih tiskovin ter katerihkoli drugih pošiljk (v nadaljevanju "Pošiljke"), ki jih dostavi United
States Postal Service, za dostavo s strani United States Postal Service (v nadaljevanju "USPS").
2. Lastnik licence nima pravice do razvijanja ali uporabe kateregakoli produkta, storitve, vmesnika NCOALink ali drugih povezanih produktov ali
tehnologij za sestavljanje ali vzdrževanje seznama ali zbirke imen in naslovov ali naslovov samo novih priseljencev ali za ustvarjanje drugih
produktov ali baz podatkov ali zbirk informacij glede novih priseljencev, zgodovine ali sprememb naslovov, seznamov ali zgodovine prebivalcev ali
drugih virov informacij ali podatkov na osnovi informacij, ki jih je prejel od ali prek podatkov ali tehnologije NCOALink, v namene posojanja, prodaje,
prenosa, razkritja, dajanja na voljo ali kakršnegakoli druga nega posredovanja takih informacij pravni ali fizi ni osebi, ki ni povezana z Lastnikom
licence.
3. Posodobljene naslove lahko Lastnik licence obdrži za namene komuniciranja z naslovniki na svojem Seznamu naslovnikov in za namene vodenja
evidenc, e jih ne uporablja v nasprotju z dolo bami v 2. odstavku zgoraj, za posameznike in pravne ali fizi ne osebe, s katerimi je ali je bil v
poslovnem razmerju, v povezavi s katerimi bo uporabljal posodobljen naslov; te posodobljene naslove lahko uporablja izklju no Lastnik licence in jih
lahko uporablja samo v svoje organizacijske namene v povezavi s tem posameznikom ali pravno ali fizi no osebo in jih ne sme posredovati, razkriti,
licencirati ali distribuirati katerikoli drugi pravni ali fizi ni osebi ali posamezniku in jih druge pravne ali fizi ne osebe ali posamezniki ne smejo
kakorkoli uporabljati.
4. Lastniških Seznamov naslovnikov, ki vsebujejo stare in ustrezno posodobljene evidence naslovov, storitvenih produktov in sistemov seznamov, s
katerimi se lahko poveže stare in ustrezno posodobljene evidence naslovov, e so bile posodobljene z uporabo produkta NCOALink, ne smete
posojati, prodajati, prenašati, razkrivati, dajati na voljo ali kakorkoli druga e posredovati, v celoti ali delno, svojim strankam ali kateremukoli drugemu
posamezniku ali pravni ali fizi ni osebi.
5. Pravica lastnika licence do uporabe vmesnika NCOALink Interface je strogo omejena na uporabo znotraj Združenih držav Amerike in njihovih
ozemelj.
6. Pri Vmesniku ima Lastnik licence pravico samo do posodabljanja Seznamov naslovnikov, ki se uporabljajo za pripravo pošiljk, ki bodo poslane z
USPS-om.
7. Lastnik licence nima pravice do podeljevanja podlicenc, prodaje, dodelitve ali kakršnegakoli prenosa pravic, razmnoževanja, izvajanja, poskusov
izboljšav, izvajanja obratnega inženiringa, prilagajanja ali kakršnegakoli druga nega spreminjanja ali do pripravljanja izpeljanih del Vmesnika. Vsak
poskus podeljevanja podlicenc, prodaje, dodelitve ali kakršnegakoli prenosa pravic ali kakršnekoli distribucije Vmesnika, je ni en.
8. Lastnik licence priznava, da:
a. Je USPS lastnik podatkov, tehnologije in sistema NCOALink v celoti, vklju no s tistimi, uporabljenimi v razvoju Vmesnika;
b. Ima USPS v lasti in obdrži pravice do blagovne znamke NCOALink in do registriranih blagovnih znamk UNITED STATES POSTAL SERVICE®,
POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE® in USPS® ;
c. SAP Lastniku licence nudi Vmesnik kot komponento svojih produktov za uporabo izklju no s produktom NCOALink pod neizklju no, omejeno
licenco za distribucijo od USPS-ja; in
d. Da pravice, ki jih Lastnik licence dobi s to licenco, izhajajo iz pogodbe, ki jo je SAP sklenil z USPS-jem, in da od SAP-ja ne dobite ve jih pravic,
kot jih SAP dobi od USPS-ja, razen posebne pravice Lastnika licence do uporabe vmesnika NCOALink Interface za dostop do podatkov
NCOALink.
9. Lastnik licence je strogo omejen na uporabo Vmesnika samo kot komponento SAP-jevih produktov Data Quality in Data Services.
10. Lastnik licence priznava in se strinja, da nima pravice do podeljevanja podlicenc, prodaje, distribucije, razmnoževanja ali prikazovanja blagovnih
znamk USPS-ja ali prodaje Vmesnika ali drugih produktov pod blagovnimi znamkami USPS-a.
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12. PODLICEN NE POGODBE USPS:

PODLICEN NA POGODBA DPV
Ta podlicen na pogodba ("Podlicenca") med SAP in Lastnikom licence, njegovimi sedanjimi in bodo imi podružnicami in izpostavami ("Lastnik
podlicence") dolo a dodatne pogoje, ki jih zahteva ameriška poštna služba United States Postal Service ("USPS") glede DPV-opcije, ki jo uporablja
Lastnik podlicence z drugo certificirano programsko opremo SAP CASS.
Za namene te podlicence pomeni Delivery Point Validation ("DPV") nov zaš iten tehnološki produkt USPS-a, oblikovan za pomo pošiljateljem pri
preverjanju pravilnosti podatkov o naslovu vse do fizi nega mesta dostave. Postopek DPV ne more dodeliti devetmestne poštne številke (ZIP+4) niti se
ne odzove na naslove, ki niso kodirani z devetmestno poštno številko (ZIP+4).
1. Lastnik podlicence razume, da USPS dobavlja produkt DPV s posebnim licenciranjem, da bi zaš itil svojo intelektualno lastnino in njeno usklajenost z
omejitvami iz naslova 39 USC § 412.
2. Lastnik podlicence priznava, da za informacije o naslovih, vsebovane v produktu DPV, velja Poglavje 39 USC 412. odstavek. Lastnik podlicence
sprejme vse potrebne ukrepe za zaš ito produkta DPV na na in, ki v celoti upošteva omejitve iz odstavka 412, ki prepovedujejo razkritje seznamov
naslovov.
3. Lastnik podlicence priznava, da je produkt DPV zaupen in v izklju ni lasti USPS. Lastnik podlicence priznava, da USPS zagotavlja, da je edini lastnik
avtorskih pravic in drugih zaš itenih pravic do produkta DPV.
4. Lastnik podlicence ne bo uporabljal tehnologije produkta DPV za umetno sestavljanje seznama dostavnih mest, ki še ni v njegovi lasti, ali za
ustvarjanje drugih izpeljanih produktov na osnovi informacij, prejetih od ali prek tehnologije produkta DPV.
5. Seznamov naslovov, ki so v izklju ni lasti lastnika podlicence, ali storitvenih produktov ali drugega sistema evidenc, ki vklju ujejo atribute naslova,
posodobljene prek obdelave z DPV, ni dovoljeno posoditi, prodati, distribuirati ali druga e nuditi, v celoti ali delno, katerikoli tretji osebi za kakršenkoli
namen, ki vklju uje atribute naslova, pridobljene prek obdelave z DPV. Lastnik podlicence ne sme uporabljati tehnologije DPV za umetno ustvarjanje
evidenc o naslovih ali za ustvarjanje seznama naslovnikov.
6. Lastnik podlicence potrebuje za obdelavo podatkov s produktom DPV dostop do informacij o naslovih, ki so navedeni na poštnih pošiljkah. Za
zagotovitev zaupnosti teh informacij o naslovih zaposleni ali bivši zaposleni lastnika podlicence ne sme nikoli razkriti katerekoli informacije o naslovih,
pridobljene z izvajanjem te pogodbe, tretji osebi. Lastnik podlicence se strinja, da bo nadzoroval in omejeval dostop to informacij o naslovih osebam, ki
te informacije potrebujejo za izvajanje dela iz te pogodbe, in da bo prepre il nepooblaš eno razmnoževanje teh informacij. Zaradi ob utljive narave
zaupnih in zaš itenih informacij, vsebovanih v produktu DPV, lastnik podlicence priznava, da bosta nepooblaš ena uporaba in/ali razkritje informacij iz
DPV-ja povzro ila nepopravljivo škodo intelektualni lastnini USPS-ja. Zato se lastnik podlicence (i) strinja, da bo za nepooblaš eno uporabo in/ali
razkritje USPS-ju pla al nadomestilo v trikratni višini obi ajne letne pristojbine, zara unane lastniku podlicence po tej pogodbi; in (ii) pristaja na takšno
sodno ali kako druga e pravi no dolo eno nadomestilo, ki ga pristojno sodiš e šteje za primernega.
7. SAP IN USPS NISTA ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI NAPAKO ALI POMANJKLJIVOST PRI OBLIKOVANJU ALI DELOVANJU DPV-JA ALI
KAKRŠNOKOLI DRUGO NAPAKO ALI POMANJKLJIVOST DPV-JA ALI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI TAKŠNIH NAPAK ALI
POMANJKLJIVOSTI ALI JE Z NJIMI POVEZANA. OBVEZNOST PODJETJA SAP ALI USPS DO LASTNIKA PODLICENCE IZ TE POGODBE V
NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA SORAZMERNEGA DELEŽA LETNE PRISTOJBINE ZA LICENCO ZA DPV NA OSNOVI DATUMA PREKLICA V
TRIDESETIH (30) KOLEDARSKIH DNEH OD DATUMA PREKLICA.
8. SAP se strinja, da proti Lastniku podlicence ne bo uveljavljal zahtevkov ter da ga bo branil in od njega ne bo terjal odškodnine za kršitev avtorskih
pravic, pravic blagovne znamke ali storitvene znamke Združenih držav, ki so del DPV-ja in so Lastniku podlicence zagotovljene s to pogodbo. Ta
obveznost velja samo, e Lastnik podlicence SAP v petih (5) koledarskih dneh obvesti o tožbi ali ukrepu, ki navaja takšno kršitev, in mu omogo i, da v
skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in pravili sodeluje pri svoji obrambi. Poleg tega se Lastnik podlicence strinja, da proti SAP-ju in USPS-u ter njunim
uradnikom, agentom, zastopnikom in zaposlenim ne bo uveljavljal zahtevkov ter da jih bo branil in od njih ne bo terjal odškodnine za kakršnekoli
zahtevke, izgube, škodo, ukrepe, tožbe, stroške in/ali obveznosti, nastale zaradi ali na podlagi kakršnekoli poškodbe ali škode, ki je bila povzro ena ali
jo je utrpela oseba, osebe ali lastnina, in ki izvira, je nastala ali jo je mogo e pripisati delovanju Lastnika podlicence v skladu in v povezavi s to pogodbo,
ter je v celoti ali delno nastala zaradi kakršnekoli kršitve te pogodbe ali zaradi malomarnosti ali namerne kršitve, vklju no s kakršnimkoli razkritjem ali
zlorabo produkta DPV, vklju no s podatki, pridobljenimi iz DPV, s strani Lastnika podlicence ali kateregakoli zaposlenega, agenta ali zastopnika Lastnika
podlicence.
9. Lastnik podlicence priznava, da si USPS po svoji lastni presoji pridružuje pravico do ukinitve obdelave podatkov z DPV. SAP ni odgovoren za
kakršnokoli odlo itev, ki jo sprejme USPS pri ukinitvi Podlicence Lastnika podlicence, med drugim vklju no s sprejemom odlo itve o ukinitvi v imenu
stranke. e USPS Lastniku licence prepove obdelavo podatkov z DPV-jem, (i) Lastnik podlicence ni upravi en do kakršnegakoli povra ila ali sredstev s
strani SAP-ja; in (ii) SAP bo prenehal s pošiljanjem DPV-direktorijev Lastniku podlicence.
10. Lastnik podlicence se strinja, da ima USPS ali njegov pooblaš eni zastopnik, po predhodnem obvestilu ali brez njega, pravico obiskati in pregledati
prostore lastnika podlicence. USPS ali njegov pooblaš eni zastopnik ima pravico pregledati, v prostorih Lastnika podlicence ali izven njih, ra unalniške
sisteme, datoteke, dokumente, administrativne evidence in druga gradiva za zagotovitev, da Lastnik podlicence upošteva dolo ila te pogodbe.
11. Lastnik podlicence se nadalje strinja, da bo imel USPS ali njegov pooblaš eni zastopnik še tri (3) leta po zadnjem pla ilu iz te pogodbe dostop do in
pravico do pregleda katerihkoli zadevnih knjig, dokumentov, listin, evidenc ali drugih materialov lastnika podlicence, ki vklju ujejo transakcije, povezane
s to pogodbo.
12. Lastnik podlicence ne sme izvažati produkta DPV izven Združenih držav ali njenih ozemelj brez predhodnega pisnega dovoljenja USPS-ja.
13. To podlicenco urejajo zvezni zakoni Združenih držav Amerike ali, e se takšni zakoni ne uporabljajo, zakoni države New York, kot je to dolo ilo
ameriško pritožbeno sodiš e United States Court of Appeals for the Second Circuit.
14. Ta podlicenca ni prenosljiva, niti v celoti niti delno. Pravice in obveznosti lastnika podlicence prenehajo veljati takoj po likvidaciji, združitvi, odkupu ali
prenosu kakršnihkoli sredstev lastnika podlicence.
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15. Vse obveznosti lastnika podlicence iz te podlicence so v prid podjetja USPS.
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13. PODLICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO USPS LACSLINK
Ta Podlicen na pogodba ("Podlicenca") med SAP in Lastnikom licence, njegovimi sedanjimi in bodo imi podružnicami in izpostavami ("Lastnik
podlicence") dolo a dodatne pogoje, ki jih zahteva ameriška poštna služba United States Postal Service ("USPS") glede opcije LACSLink, ki jo uporablja
Lastnik podlicence z drugo certificirano programsko opremo CASS.
1. Za namene tega dokumenta se naslednji izrazi opredelijo, kot je dolo eno spodaj:
"USPS" je ameriška poštna služba (United States Postal Service).
"Pošiljke" pomeni pisma, ve je pisemske pošiljke, dopisnice, pakete, letake, revije, razglednice, oglasna gradiva, knjige in druge tiskovine in katerekoli
druge pošiljke, ki jih dostavi USPS.
"Vmesnik" pomeni enega ali ve vmesnikov, ki jih je SAP razvil za uporabo s produktom LACSLink. "Produkt LACSLink" pomeni zaupno in zaš iteno
podatkovno bazo, ki se nanaša na pretvorbo obstoje ih naslovov v nove ali posodobljene ali nadomestne naslove ali podobno in jo zagotavlja USPS v
visoko in posebej zaš itenem okolju.
2. Pravica Lastnika podlicence do uporabe Vmesnika je strogo omejena na uporabo znotraj geografskih meja Združenih držav in njihovih ozemelj ter
samo na posodabljanje naslovov in seznamov naslovnikov, ki se uporabljajo za pripravo pošiljk za pošiljanje prek USPS-ja v skladu z zahtevami USPSja.
Lastnik podlicence nima pravice do podeljevanja podlicenc, prodaje ali kakršnekoli druge distribucije, razmnoževanja, izvajanja ali pripravljanja izpeljanih
del Vmesnika. Lastnik podlicence priznava, da:
je USPS lastnik produkta LACSLink in oznak USPS;
SAP dobavlja produkt SAP delno pod licenco USPS-a;
Lastnik podlicence je Lastnik licence pod licenco SAP-ja, podeljeno s strani USPS-a, in od podjetja SAP ne pridobi ve jih pravic, kot so podjetju SAP
zagotovljene z licenco USPS-a.
Lastnik podlicence je strogo omejen na uporabo Vmesnika zgolj kot komponente SAP-jevega produkta; in Lastnik podlicence se strinja, da nima
pravice do podeljevanja podlicenc, distribucije, razmnoževanja, izvajanja, prikazovanja ali prodaje Vmesnika ali oznak USPS-a.
3. SAP IN USPS NISTA ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI NAPAKO ALI POMAKLJIVOST PRI OBLIKOVANJU ALI DELOVANJU LACSLink-a ALI
KAKRŠNOKOLI DRUGO NAPAKO ALI POMANKLJIVOST LACSLink-a ALI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI TAKŠNIH NAPAK
ALI POMANKLJIVOSTI ALI JE Z NJIMI POVEZANA. OBVEZNOST PODJETJA SAP ALI USPS DO LASTNIKA PODLICENCE IZ TE POGODBE V
NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA SORAZMERNEGA DELEŽA LETNE PRISTOJBINE ZA LICENCO ZA LACSLink NA OSNOVI DATUMA
PREKLICA V TRIDESETIH (30) KOLEDARSKIH DNEH OD DATUMA PREKLICA.
4. SAP se strinja, da proti Lastniku podlicence ne bo uveljavljal zahtevkov ter da ga bo branil in od njega ne bo terjal odškodnine za kršitev avtorskih
pravic, pravic blagovne znamke ali storitvene znamke Združenih držav, ki so del produkta LACSLink in so Lastniku podlicence zagotovljene s to
pogodbo. Ta obveznost velja samo, e Lastnik podlicence SAP v petih (5) koledarskih dneh obvesti o tožbi ali ukrepu, ki navaja takšno kršitev, in mu
omogo i, da v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in pravili sodeluje pri svoji obrambi. Poleg tega se lastnik podlicence strinja, da proti SAP-ju in USPSu ter njunim uradnikom, agentom, zastopnikom in zaposlenim ne bo uveljavljal zahtevkov ter da jih bo branil in od njih ne bo terjal odškodnine za
kakršnekoli zahtevke, izgube, škodo, ukrepe, tožbe, stroške in/ali obveznosti, ki so nastali zaradi ali na podlagi kakršnekoli poškodbe ali škode, ki je bila
povzro ena ali jo je utrpela oseba, osebe ali lastnina, in ki izvira, je nastala ali jo je mogo e pripisati delovanju Lastnika podlicence v skladu in v
povezavi s to pogodbo, ter je v celoti ali delno nastala zaradi kakršnekoli kršitve te pogodbe ali zaradi malomarnosti ali namerne kršitve, vklju no s
kakršnimkoli razkritjem ali zlorabo produkta LACSLink, vklju no s podatki, pridobljenimi iz produkta LACSLink, s strani Lastnika podlicence ali
kateregakoli zaposlenega, agenta ali zastopnika Lastnika podlicence.
5. Lastnik licence priznava, da si USPS po svoji lastni presoji pridružuje pravico do ukinitve obdelave podatkov s produktom LACSLink. SAP ni
odgovoren za kakršnokoli odlo itev, ki jo sprejme USPS pri ukinitvi Podlicence Lastnika podlicence, med drugim vklju no s sprejemom odlo itve o
ukinitvi v imenu stranke. e USPS Lastniku licence prepove obdelavo podatkov z LACSLink-om, (i) Lastnik podlicence ni upravi en do kakršnegakoli
povra ila ali sredstev s strani SAP-ja; in (ii) SAP bo prenehal s pošiljanjem direktorijev produkta LACSLink Lastniku podlicence.
6. Lastnik podlicence se strinja, da ima USPS ali njegov pooblaš eni zastopnik, po predhodnem obvestilu ali brez njega, pravico obiskati in pregledati
prostore lastnika podlicence. USPS ali njegov pooblaš eni zastopnik ima pravico pregledati, v prostorih Lastnika podlicence ali izven njih, ra unalniške
sisteme, datoteke, dokumente, administrativne evidence in druga gradiva za zagotovitev, da Lastnik podlicence upošteva dolo ila te pogodbe.
7. Lastnik podlicence se nadalje strinja, da bo imel USPS ali njegov pooblaš eni zastopnik še tri (3) leta po zadnjem pla ilu iz te pogodbe dostop do in
pravico do pregleda katerihkoli zadevnih knjig, dokumentov, listin, evidenc ali drugih materialov lastnika podlicence, ki vklju ujejo transakcije, povezane
s to pogodbo.
8. Lastnik podlicence ne sme izvažati produkta LACSLink izven Združenih držav ali njenih ozemelj brez predhodnega pisnega dovoljenja USPS-ja.
9. To podlicenco urejajo zvezni zakoni Združenih držav Amerike ali, e se takšni zakoni ne uporabljajo, zakoni države New York, kot je to dolo ilo
ameriško pritožbeno sodiš e United States Court of Appeals for the Second Circuit.
10. Ta podlicenca ni prenosljiva, niti v celoti niti delno. Pravice in obveznosti lastnika podlicence prenehajo veljati takoj po likvidaciji, združitvi, odkupu ali
prenosu kakršnihkoli sredstev lastnika podlicence.
11. Vse obveznosti lastnika podlicence iz te podlicence so v prid podjetja USPS.
14. Vmesnik DSF2 (USPS Delivery Sequence File - DSF2)
1. Lastnik licence po tej Pogodbi nima drugih pravic do Vmesnika DSF2 razen pravic do uporabe v povezavi s podatkovnim produktom DSF2 za
posodobitev seznama, sistema, skupine ali drugih zbirk naslovov (v nadaljevanju "Seznami naslovnikov"), ki jih uporablja za naslavljanje pisem,
ve jih pisemskih pošiljk, dopisnic, paketov, letakov, revij, oglasnega materiala, knjig in drugih tiskovin ter katerihkoli drugih pošiljk (v nadaljevanju
"Pošiljke"), ki jih dostavi United States Postal Service, za dostavo s strani United States Postal Service (v nadaljevanju "USPS").
2. Pravica Lastnika podlicence za uporabo Vmesnika DSF2 je strogo omejena na uporabo znotraj Združenih držav Amerike in njihovih ozemelj.
3. Pri Vmesniku ima Lastnik podlicence pravico samo do izvedbe sosledja in/ali posodobitve Seznamov naslovnikov, ki se uporabljajo za pripravo
Pošiljk, ki bodo poslane z USPS.
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4. Lastnik podlicence nima pravice do podeljevanja podlicenc, prodaje, dodelitve ali kakršnegakoli prenosa pravic, razmnoževanja, izvajanja, poskusov
izboljšav, izvajanja obratnega inženiringa, prilagajanja ali kakršnegakoli druga nega spreminjanja ali do pripravljanja izpeljanih del Vmesnika. Vsak
poskus podeljevanja podlicenc, prodaje, dodelitve ali kakršnegakoli prenosa pravic ali kakršnekoli distribucije Vmesnika, je ni en.
5. Lastnik podlicence priznava, da:
a. je USPS v celoti lastnik podatkov, tehnologije in sistema DSF2, vklju no s tistimi, uporabljenimi v razvoju Vmesnika;
b. ima USPS v lasti in obdrži pravice do blagovne znamke DSF2 in do registriranih blagovnih znamk UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL
SERVICE ®, US POSTAL SERVICE® in USPS®;
c. Lastnik licence nudi Lastniku podlicence Vmesnik za uporabo izklju no s produktom DSF2 z neizklju no, omejeno USPS-ovo licenco za distribucijo;
in
d. pravice, ki jih Lastnik podlicence dobi s to licenco, izhajajo iz pogodbe, ki jo je Lastnik licence sklenil z USPS, in da od Lastnika licence ne dobi
ve jih pravic, kot jih Lastnik licence dobi od USPS, razen posebne pravice Lastnika podlicence za uporabo vmesnika DSF2 za dostop do podatkov
DSF2.
6. Lastnik podlicence je strogo omejen, da lahko uporablja Vmesnik samo z produktom DSF2; in

7.

Lastnik podlicence priznava in se strinja, da nima pravice podeljevanja podlicenc, prodaje, distribucije, razmnoževanja ali prikazovanja blagovnih
znamk USPS ali prodaje Vmesnika ali drugih produktov pod blagovnimi znamkami USPS .
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