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PREAMBUL
Termenii stabiliţi în prezentul document Drepturi de utilizare a produselor software SAP („Termeni de utilizare”) se aplică
tuturor Utilizatorilor denumiţi şi Pachetelor de Soluţii (conform definiţiilor din Secţiunea 1.1.1 a acestui document) cu licenţă pe
baza Contractului (inclusiv prin comenzi plasate direct la SAP sau printr-un revânzător, distribuitor, fabricant de echipamente
original („OEM”) autorizat sau prin alt partener autorizat SAP) care fac referire la aceşti Termeni de utilizare (inclusiv, dar fără
a se limita la referinţe la „Drepturile de utilizare a produselor” sau la convenţii de denumire similare). Cu excepţia prevederilor
stabilite prin prezentul document, fiecare termen care începe cu majusculă şi la care se face referire în aceşti Termeni de
utilizare va avea sensul indicat în Termeni şi condiţii generale (TCG).
1.

PRINCIPII DE LICENŢIERE / REGULI DE UTILIZARE

1.1

Definiţii

1.1.1

În sensul folosit în aceşti Termeni de utilizare: 1) fiecare produs de Software şi/sau Software al unei terţe părţi (conform
definiţiilor din TCG) cu licenţă pe baza Contractului care face referire la aceşti Termeni de utilizare poate fi denumit „Pachet
software” (când face referire doar la software) sau „Pachet software al unei terţe părţi” (când face referire doar la un software
al unui terţ) sau „Pachet” (când face referire atât la Software, cât şi la un software al unui terţ); 2) „Utilizator denumit” înseamnă
orice persoană autorizată de Titularul licenţei să utilizeze (conform termenilor din Contract) un Pachet, inclusiv, dar fără a se
limita la angajaţii Afiliaţilor acestuia sau ai Partenerilor de afaceri; 3) „Licenţă de utilizator denumit” înseamnă Metrica şi
Nivelul de licenţă aplicabil fiecărui Utilizator denumit; 4) „Licenţă de pachet” înseamnă Metrica şi Nivelul de licenţă aplicabil
fiecărui Pachet de soluţii; 5) „Metrică” înseamnă a) când se face referire la aceasta în contextul unui Utilizator denumit,
categoria şi tipul de Utilizator denumit individual (şi definiţia corespunzătoare stabilită pentru Utilizatorul denumit pentru
respectivele drepturi de utilizare ale Utilizatorului denumit) conform descrierilor următoare din Secţiunea 2.1 a acestui
document -şi- b) când se face referire la aceasta în contextul unui Pachet de soluţii, metrica de afaceri individuală
corespunzătoare fiecărui Pachet conform descrierilor următoare din Secţiunea 2.2 a acestui document; 6) „Nivel de licenţă”
înseamnă a) când se face referire la acesta în contextul unui Utilizator denumit, cantitatea de Metrică a licenţei stabilită
individual pentru fiecare categorie şi tip de Utilizator -şi- b) când se face referire la acesta în contextul unui Pachet, cantitatea
de Metrică a licenţei stabilită pentru fiecare Pachet; şi 7) „Formular de comandă” înseamnă documentul de comandă pentru
Utilizatorii denumiţi şi Pachetele licenţiate în baza Contractului, inclusiv documentele de comandă plasate direct la SAP sau
printr-un revânzător, distribuitor, OEM autorizat sau prin alt partener autorizat SAP.

1.2

Principii de licenţă / Reguli de utilizare standard

1.2.1

Sunt necesare Licenţa de utilizator denumit şi Licenţa pentru pachetul de soluţii. Cu excepţia prevederilor din Secţiunile 1.3.2
şi 3 din acest document referitoare la aplicabilitatea Licenţelor de utilizator denumit, 1) utilizarea oricărui Pachet necesită atât o
Licenţă de utilizator denumit, cât şi o Licenţă de pachet; 2) Titularul licenţei trebuie să aibă o Licenţă de utilizator denumit
pentru fiecare persoană care accesează orice Pachet şi o astfel de Licenţă de utilizator denumit va stabili măsura în care
persoana respectivă poate utiliza Pachetul, iar utilizarea Pachetului va respecta în toate cazurile prevederile Licenţei de
pachet şi alte prevederi conform termenilor Contractului.

1.2.2

Reguli suplimentare pentru Utilizatorii denumiţi pentru Software SBOP preluat fără licenţă de utilizare autonomă. “SBOP” şi
“SBOP preluat” înseamnă orice software identificat ca SBOP sau SBOP preluat, respectiv, în Anexa 1 la aceşti Termeni de
utilizare. Cu excepţia prevederilor stabilite prin prezentul document, se va considera că toate referinţele la “SBOP” includ orice
Software cu licenţă identificat sub orice Formular de comandă ca “SBOP preluat”; referinţele la “SBOP preluat” înseamnă
totuşiu doar orice Software cu licenţă identificat în mod special ca “SBOP preluat” în Anexa 1. Orice SBOP cu licenţă poate fi
utilizat doar de persoanele cu licenţă de Utilizator de tip dezvoltator, Utilizator de tip expert, Utilizator de tip Business Analytics
Professional sau Utilizator de tip BI Limited, iar o astfel de Utilizare va fi în conformitate cu tipul fiecărui Utilizator denumit
individual respectiv (şi se va supune Nivelului/Nivelurilor de licenţă aplicabil(e) pentru un astfel de Software). Orice SBOP
preluat cu licenţă poate fi utilizat doar de persoanele cu licenţă de Utilizator de tip dezvoltator, Utilizator de tip expert, Utilizator
de tip Business Analytics Professional, Utilizator de tip BI Limited sau Utilizator de tip Business Information, iar o astfel de
Utilizare va fi în conformitate cu tipul fiecărui Utilizator denumit individual respectiv (şi se va supune Nivelului/Nivelurilor de
licenţă aplicabil(e) pentru un astfel de Software).

1.2.3

Software pentru timp de execuţie. Pachetul(ele) de licenţă pot utiliza funcţiile limitate ale altor Pachete, inclusiv, dar fără a se
limita la SAP NetWeaver Foundation, pentru care Deţinătorul licenţei nu are licenţă („Software pentru timp de execuţie”). Până
la obţinerea expresă a licenţei de Software pentru timp de execuţie de către Deţinătorul licenţei, utilizarea respectivului
Software pentru timp de execuţie de către Deţinătorul licenţei este limitată la accesul prin Pachetul(ele) de licenţă şi orice
Modificări permise ale acestuia numai cu scopul de a permite utilizarea Pachetului(elor) de licenţă. În cazul în care Deţinătorul
licenţei utilizează un Pachet pentru a crea şi/sau executa o aplicaţie dezvoltată de client sau o aplicaţie a unei terţe părţi, este
posibil să fie nevoie de licenţe suplimentare.

1.2.4

Restricţii privind versiunile de ţară / limbă şi disponibilitatea. Nu există versiuni specifice de ţară/limbă aplicabile, cu licenţă
acordată de SAP Deţinătorului licenţei, cu excepţia prevederilor contrare stipulate expres într-un Formular de comandă.
Pachetele se pot supune restricţiilor privind disponibilitatea.
Informaţiile referitoare la astfel de restricţii, inclusiv
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disponibilitatea de ţară, limbi suportate, sisteme de operare şi baze de date suportate pot fi furnizat prin Product Availability
Matrix (PAM) publicat pe site-ul www.service.sap.com/pam sau în alt mod, incluse în Documentaţie.
1.3.

Principii de licenţiere / Reguli de utilizare excepţionale pentru scenarii de licenţiere speciale

1.3.1

Secţiunea 1.3 stabileşte principiile de licenţiere / regulile de utilizare excepţionale pentru următoarele scenarii de licenţiere
speciale („Scenarii de licenţă speciale”) şi, în măsura în care principiile de licenţiere / regulile de utilizare excepţionale pentru
orice scenariu de licenţiere special identificat în această Secţiune 1.3 contrazic principiile de licenţiere / regulile de utilizare
standard stabilite în Contract şi în Secţiunea 1.2 a acestuia, termenii din această Secţiune 1.3 vor prevala asupra termenilor
contradictorii din Secţiunea 1.2 a Contractului.

1.3.2

Utilizare autonomă. Produsele software au licenţă numai pentru utilizare autonomă, dacă acest lucru este specificat în
Formularul de comandă aplicabil. Software-ul SBOP licenţiat de la revânzători, distribuitori sau alte terţe părţi poate fi folosit
numai ca Utilizare autonomă, cu excepţia cazurilor contrare convenite de SAP în scris în Formularul de comandă aplicabil.
„Utilizare autonomă” se referă la faptul că produsul software (şi orice software al unei terţe părţi aferent) nu poate fi utilizat
pentru a accesa, direct sau indirect, sub nicio formă, niciun alt software şi/sau software al unei terţe părţi cu licenţă de la SAP
sau de la un revânzător, distribuitor, OEM autorizat sau de la alt partener autorizat SAP. Cu toate acestea, produsul software
cu licenţă pentru utilizare autonomă poate fi utilizat cu alt software (şi cu orice software al unei terţe părţi aferent) care are
licenţă de utilizare autonomă.
De regulă, utilizarea produsului software cu licenţă pentru utilizare autonomă nu necesită o Licenţă de utilizator denumit în plus
faţă de Licenţa de pachet pentru respectivul Software. Pentru evitarea oricăror dubii, toate produsele software SBOP şi/sau
Sybase cu licenţă de la o entitate Business Objects sau Sybase primită înainte de înglobarea legală a acesteia în cadrul unei
entităţi SAP superioare sunt considerate ca având licenţă pentru utilizare autonomă.

1.3.2.1

Utilizarea autonomă de Software SBOP şi SBOP preluat. Utilizarea SBOP şi SBOP preluat cu licenţă pentru Utilizare
autonomănu necesităo Licenţă de utilizator denumit în plus faţă de Licenţa de pachet pentru respectivul software SBOP sau
SBOP preluat. Singurele tipuri de Utilizatori denumiţi autorizate autorizaţi să utilizeze SBOP cu licenţă pentru Utilizare
autonomă sunt Utilizatorul de tip SAP Application Standalone Business Analytics Professional sau Utilizatorul de tip SAP
Application Standalone BI Business Analyst Limited, iar o astfel de utilizare va fi în conformitate cu tipul fiecărui Utilizator
denumit individual respectiv (şi se va supune Nivelului/Nivelurilor de licenţă aplicabil(e) pentru un astfel de Software).
Singurele tipuri de Utilizatori denumiţi autorizaţi să utilizeze SBOP preluat cu licenţă pentru Utilizare autonomă sunt Utilizatorul
de tip SAP Application Standalone Business Analytics Professional, Utilizatorul de tip SAP Application Standalone BI Limited
sau Utilizatorul de tip SAP Application Business Information Viewer, iar o astfel de Utilizare va fi în conformitate cu ipul fiecărui
Utilizator denumit individual respectiv (şi se va supune Nivelului/Nivelurilor de licenţă aplicabil(e) pentru un astfel de Software).

1.3.3

Licenţă restricţionată. Dacă Titularul licenţei a achiziţionat Software-ul ca parte dintr-un pachet sau dacă acesta i-a fost pus la
dispoziţie în alt mod, în combinaţie cu sau pentru utilizarea cu un produs al unei terţe părţi („Aplicaţie OEM”) de la un terţ,
Titularul licenţei a achiziţionat o Licenţă restricţionată. Titularul licenţei poate utiliza fiecare copie licenţiată a Software-ului
doar împreună cu Aplicaţia OEM cu care a fost furnizată. Accesarea datelor care nu sunt create sau utilizate în mod special
de Aplicaţia OEM reprezintă o încălcare a acestei licenţe. Dacă Aplicaţia OEM necesită utilizarea unui data mart sau al unui
data warehouse, Software-ul poate fi utilizat cu respectivul data mart sau data warehouse doar în scopul accesării datelor
create sau procesate de către Aplicaţia OEM. Este interzisă combinarea Licenţelor restricţionate cu licenţe nerestricţionate în
acelaşi Deployment.
Licenţa de abonament. Cu excepţia altor prevederi stabilite în scris între părţi, dacă Software-ul este cu licenţă pe bază de
abonament, Titularului licenţei i se acordă o licenţă neexclusivă şi netransferabilă pentru utilizarea Software-ului pentru un
termen de douăsprezece luni, care poate fi reînnoită anual la cursul din momentul respectiv al Emitentului licenţei sau la un
termen stabilit de comun acord, în scris, de către părţi.

1.3.4

1.3.5

Licenţă de dezvoltare Cu excepţia altor prevederi stabilite în scris între părţi, dacă Titularul licenţei primeşte o licenţă de
dezvoltare, puteţi utiliza numărul şi tipul de licenţe obţinute doar pentru a dezvolta sau testa astfel de dezvoltări. O licenţă de
dezvoltare nu poate fi utilizată sau transferată într-un mediu productiv.

1.3.6

Licenţe de actualizare Cu excepţia altor prevederi stabilite în scris între părţi, dacă primiţi Software-ul ca actualizare la un
produs licenţiat anterior, licenţa dvs. de utilizare a Software-ului este limitată la numărul total de licenţe pe care le-aţi obţinut
pentru produsul anterior. Dacă alegeţi să utilizaţi simultan Software-ul şi produsul anterior, numărul total de licenţe utilizate
pentru a accesa Software-ul şi produsul anterior nu poate depăşi numărul total de licenţe pe care le-aţi obţinut pentru
produsul anterior.

1.3.7

Licenţă promoţională Cu excepţia altor prevederi stabilite în scris între părţi, dacă aţi primit Software-ul ca ofertă specială
sau ca licenţă promoţională („Licenţă promoţională”), puteţi utiliza Licenţele promoţionale doar cu o Implementare nouă.
Licenţele promoţionale nu pot fi adăugate la sau utilizate cu o Implementare sau un Proiect existent(ă).

1.3.8

Licenţă de evaluare/nedestinată revânzării Cu excepţia altor prevederi stabilite în scris între părţi, o Licenţă de
evaluare/nedestinată vânzării poate fi utilizată doar pentru numărul şi tipul de licenţe specificate şi pentru perioada
specificată pe documentaţia de ambalare, comandă sau livrare pentru Software. La expirarea unei astfel de perioade
specificate, Software-ul asociat cu o Licenţă de evaluare sau nedestinată revânzării nu va funcţiona decât dacă Titularul
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licenţei a obţinut chei aplicabile de licenţă permanentă. Dacă documentaţia de comandă sau de livrare specifică un anumit
proiect, Software-ul poate fi utilizat doar cu proiectul respectiv. O Licenţă de evaluare poate fi utilizată doar în scopuri de
evaluare şi nu poate fi utilizată în scopuri productive. Fără a ţine cont de orice alte prevederi ale acestui Acord, Software-ul
furnizat sub o Licenţă de evaluare sau nedestinată revânzării este oferit „CA ATARE”, fără nicio garanţie de niciun fel,
exprimată sau implicită. O Licenţă de evaluare sau nedestinată revânzării poate fi reziliată oricând de SAP cu un preaviz
scris.
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2.

METRICĂ

2.1

Principii şi metrică pentru Utilizatorii denumiţi

2.1.1

Principii pentru Utilizatorii denumiţi. Cu excepţia prevederilor contrare stipulate expres în Secţiunile 1.3.2 şi 3 ale acestui
document cu privire la aplicabilitatea Licenţelor de utilizator denumit, numai Utilizatorii denumiţi cu licenţă corespunzătoare pot
utiliza un Pachet, iar o astfel de utilizare se va supune prevederilor „Licenţei de utilizator denumit” şi „Licenţei de pachet” şi va
respecta celelalte condiţii ale Contractului. Licenţa de utilizator denumit poate fi transferată de la o persoană la alta doar dacă
persoana căreia i-a fost acordată Licenţa de utilizator denumit (i) este în vacanţă, (ii) este absentă din motive medicale, (iii) a
încetat raporturile de muncă, (iv) a fost mutată într-o nouă funcţie care nu mai necesită utilizarea niciunui Pachet şi (v) se
supune unei condiţii agreate în alt mod de SAP.

2.1.2

Metrică pentru Utilizatorii denumiţi – categorii, tipuri şi definiţii aferente.
Metrica pentru Utilizatorul denumit, inclusiv categoriile, tipurile şi definiţiile aferente, sunt prevăzute în Anexa 2, care face parte
integrantă din acest document prin referire.

2.2

Principii şi metrică pentru pachete

2.2.1

Principii pentru pachete. Fiecare Pachet primeşte licenţă pe baza Metricii aplicabile şi în niciun caz utilizarea unui Pachet nu
poate depăşi Nivelul de licenţă autorizat pentru Pachet.

2.2.2

Metrică pentru pachete – tipuri şi definiţii aferente.
Metrica pentru pachete, inclusiv tipurile şi definiţiile aferente, sunt prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din acest
document prin referire.
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3.

TERMENI SPECIFICI PENTRU SOLUŢIILE - PACHET / REGULI DE UTILIZARE

3.1

Pachet de licenţe. O Licenţă de pachet pentru orice Pachet la care se face referire în Anexa 3 va include şi se va supune
termenilor specifici / regulilor de utilizare aplicabile Pachetului respectiv, după cum sunt specificate în Anexa 3, care face parte
din acest document prin referire.

3.2

Aplicabilitate. Această Secţiune 3.2 se aplică tuturor Pachetelor (inclusiv, dar fără a se limita la bazele de date) cu licenţă
conform unui Formular de comandă şi care sunt identificate ca Software al unei terţe părţi (inclusiv baze de date) în respectivul
Formular de comandă (după cum este utilizat în acest document „Pachet software terţ”) şi precedă orice termeni contradictorii
stabiliţi prin Contract. Toate Pachetele de software terţ au restricţii de utilizare numai împreună cu Pachetul pe care SAP
intenţionează să-l utilizeze cu acestea sau împreună cu Pachetul furnizat de SAP cu Pachetul de software terţ, iar Pachetele
de software terţ nu pot fi utilizate cu alte pachete şi nici individual. Cu excepţia altor prevederi stipulate expres în Secţiunea 3
a Condiţiilor de utilizare, orice utilizare a Pachetelor de software terţ (productivă sau neproductivă) va influenţa Nivelul de
licenţă pentru orice Metrică aplicabilă.

3.2.1

Excepţii de la TCG pentru Pachetele de soluţii software ale terţelor părţi.

3.2.1.1

Secţiunea 6.3 (Modificare / Anexă) a TCG nu se va aplica niciunui Pachet de software al unei părţi terţe. Titularul licenţei nu va
efectua Modificări sau Adăugări la Pachetele de produse software ale unei terţe părţi sau nu va modifica Pachetele de produse
software ale unei terţe părţi decât prin acordul exprimat în scris de SAP.

3.2.1.2

Limitarea răspunderii. FĂRĂ A ŢINE SEAMA DE PREVEDERILE CONTRARE DIN ACEST DOCUMENT, CU PRIVIRE LA
ORICE RECLAMAŢII ŞI DAUNE DE ORICE NATURĂ CARE POT APĂREA ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE SOFTWARE
ALE UNOR TERŢE PĂRŢI CARE AU PRIMIT LICENŢĂ ÎN BAZA UNUI FORMULAR DE COMANDĂ CARE FACE REFERIRE
LA ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE, SAP SAU ORICARE DIN TITULARII DE LICENŢĂ AI ACESTUIA NU VOR
RĂSPUNDE UNUL FAŢĂ DE CELĂLALT SAU FAŢĂ DE ORICARE ALTĂ PERSOANĂ SAU ENTITATE PENTRU SUME SAU
DAUNE CARE DEPĂŞESC VALOAREA TAXELOR DE LICENŢĂ PLĂTITE PENTRU RESPECTIVUL SOFTWARE AL PĂRŢII
TERŢE CARE A PRODUS DAUNELE DIRECT ŞI NU VA RĂSPUNDE FINANCIAR PENTRU DAUNELE SPECIALE,
INCIDENTALE, SECUNDARE SAU INDIRECTE, PENTRU PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL SAU A PROFITURILOR
COMERCIALE, OPRIREA ACTIVITĂŢII, PIERDERILE DE DATE, AVARIILE SAU DEFECŢIUNILE DE SISTEM, ŞI NICI
PENTRU DAUNE EXEMPLARE SAU PUNITIVE.

3.3

Baze de date terţe.

3.3.1.

Dacă se acordă licenţă pentru o bază de date cu timp de execuţie şi Formularul de comandă nu exclude niciunul din Pachetele
cu licenţă prevăzute în respectiva licenţă pentru baza de date cu timp de execuţie, în acest caz, următorii termeni vor
reglementa utilizarea unei astfel de baze de date cu timp de execuţie de către Titularul licenţei.

3.3.1.1.

Titularul licenţei poate să utilizeze baza de date cu timp de execuţie licenţiată pe baza Formularului de comandă care face
referire la aceşti Termeni de utilizare numai împreună cu Pachetele licenţiate pe baza aceluiaşi Formular de comandă. În
cazul în care Titularul licenţei utilizează baza de date cu timp de execuţie licenţiată în alt mod decât cel specificat la acest
paragraf, trebuie achiziţionată o licenţă cu utilizare completă, inclusiv cu instrumente de programare, direct de la un furnizor
autorizat.

3.3.2

Dacă se acordă licenţă pentru o bază de date cu timp de execuţie şi Formularul de comandă exclude anumite Pachete de
software autorizate conform respectivei licenţe pentru bază de date cu timp de execuţie („Componente excluse”), în acest caz,
următoarele condiţii vor reglementa utilizarea unei astfel de baze de date cu timp de execuţie de către Titularul licenţei:

3.3.2.1

Titularul licenţei poate să utilizeze baza de date cu timp de execuţie licenţiată pe baza Formularului de comandă care face
referire la aceşti Termeni de utilizare numai împreună cu Pachetele licenţiate pe baza aceluiaşi Formular de comandă care nu
reprezintă Componente excluse. În cazul în care Titularul licenţei utilizează baza de date cu timp de execuţie licenţiată în alt
mod decât cel specificat la acest paragraf, trebuie achiziţionată o licenţă cu utilizare completă, inclusiv cu instrumente de
programare, direct de la un furnizor autorizat.

3.3.2.2

Componentele excluse pot avea nevoie de un produs de tip bază de date. Referitor la Componentele excluse: (i) nici
Formularul de comandă, nici Contractul nu conţin nicio licenţă de utilizare a vreunui produs de tip bază de date, chiar şi în
cazurile în care acesta este integrat sau preinstalat ca parte din Componentele excluse; (ii) fiecare produs tip bază de date
este supus contractului de licenţă încheiat cu furnizorul corespunzător; (iii) SAP nu face declaraţii sau garanţii cu privire la
termenii vreunei licenţe sau la operarea vreunei baze de date obţinute direct de la un furnizor terţ; şi (iv) Titularul licenţei
răspunde de suportul şi întreţinerea oricărei baze de date obţinute de la un furnizor terţ şi SAP nu are nicio răspundere în
acest sens.

3.3.3

În cazul în care o bază de date nu are licenţă, se aplică termenii următori:
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3.3.3.1

Pachetele licenţiate pe baza unui Formular de comandă care face referire la aceşti Termeni de utilizare pot avea nevoie de o
bază de date. Referitor la aceste pachete: (i) nici Formularul de comandă, nici Contractul nu conţin nicio licenţă de utilizare a
vreunui produs de tip bază de date, chiar şi în cazurile în care acesta este integrat sau preinstalat ca parte din software şi/sau
software al unei terţe părţi; (ii) fiecare produs tip bază de date este supus contractului de licenţă încheiat cu furnizorul
corespunzător; (iii) SAP nu face declaraţii sau garanţii cu privire la termenii vreunei licenţe sau la operarea vreunei baze de
date obţinute direct de la un furnizor terţ; şi (iv) Titularul licenţei răspunde de suportul şi întreţinerea oricărei baze de date
obţinute de la un furnizor terţ şi SAP nu are nicio răspundere în acest sens.

3.4

Utilizare autonomă pentru baze de date ale terţilor.

Dacă un Formular de comandă care face referire la aceşti Termeni de utilizare include o restricţie de utilizare autonomă, în
acest caz se vor aplica următorii termeni:
3.4.1

Pachetele licenţiate pe baza unui Formular de comandă care face referire la aceşti Termeni de utilizare pot avea nevoie de o
bază de date. Referitor la pachete: (i) nici Formularul de comandă, nici Contractul nu conţin nicio licenţă de utilizare a vreunui
produs de tip bază de date, chiar şi în cazurile în care acesta este integrat sau preinstalat ca parte din software şi/sau software
al unei terţe părţi; (ii) fiecare produs tip bază de date este supus contractului de licenţă încheiat cu furnizorul corespunzător;
(iii) SAP nu face declaraţii sau garanţii cu privire la termenii vreunei licenţe sau la operarea vreunei baze de date obţinute
direct de la un furnizor terţ; şi (iv) Titularul licenţei răspunde de suportul şi întreţinerea oricărei baze de date obţinute de la un
furnizor terţ şi SAP nu are nicio răspundere în acest sens.

3.5

Condiţii de transfer.
Utilizarea produselor de tip bază de date ale unor terţe părţi şi a directoarelor de adrese poate fi supusă termenilor şi condiţiilor
suplimentare solicitate de furnizorii SAP. Astfel de termeni şi condiţii suplimentare sunt stabilite în Anexa 4, „Condiţii de
transfer pentru bazele de date ale terţilor” şi, respectiv, în Anexa 5 „Condiţii de transfer pentru directoarele de adrese”.

3.6

Software cu sursă deschisă.
Condiţiile specifice aplicabile referitoare la anumite produse cu sursă deschisă puse la dispoziţie de către SAP fac parte din
documentaţia de produs aplicabilă şi/sau livrată cu produsul software sub formă de fişier „README” şi se aplică utilizării unor
astfel de produse cu sursă deschisă de către Titularul licenţei. Definiţia pentru sursă deschisă este disponibilă pe site-ul
www.opensource.org/.

3.7

Cele mai bune practici SAP.
Pachetele de software pot fi livrate cu setările şi datele de bază preconfigurate pentru a se adresa cerinţelor unui anumit
sector industrial sau unei ţări (Cele mai bune practici SAP). Cele mai bune practici SAP nu au licenţă de utilizare în sisteme
productive.

3.8

Instrumente SAP.
Produsele software, în special ABAP Workbench şi SAP NetWeaver, conţin instrumente software. Titularul licenţei poate
utiliza aceste instrumente pentru a programa Modificări sau pentru a crea Add-on-uri la produsele software SAP conform
Contractului. Este interzisă transferarea instrumentelor, totală sau parţială, către aplicaţii software modificate sau create.

3.9

Module de funcţii.
Produsele software pot conţine module de funcţii stocate într-o bibliotecă de funcţii. Unele din aceste module de funcţii au un
indicator de versiune pentru transfer către un software modificat sau nou creat. Numai aceste module de funcţii pot fi
transferate de către Titularul licenţei către modificările sau add-on-urile create pentru software. Este interzisă modificarea sau
decompilarea modulelor de funcţii, cu excepţia cazurilor contrare prevăzute în Contract.
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Anexa 1
Software SBOP preluat şi SBOP

SBOP preluat
Business Intelligence
SAP BusinessObjects BI Starter Package
SAP BusinessObjects BI Package (CPU)
SAP BusinessObjects BI Package (utilizator)

SBOP
Business Intelligence

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (utilizator)

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (licenţă de
Sesiune simultană („SS”)

Drepturi de utilizator care nu necesită o licenţă de utilizator
denumit
Accesare servicii de platformă; customizare, personalizare tablouri de
bord, widget-uri BI şi profiluri de utilizator; vizualizare (de ex.
împrospătare, programare, export, zoom, sortare, căutare, filtrare,
analiză, aplicare formatare de bază) conform cu rapoarte predefinite
Accesare servicii de platformă; customizare, personalizare tablouri de
bord, widget-uri BI şi profiluri de utilizator; vizualizare (de ex.
împrospătare, programare, export, zoom, sortare, căutare, filtrare,
analiză, aplicare formatare de bază) conform cu rapoarte predefinite

BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (utilizator)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (SS)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform Mobile add-on (utilizator)
Add-on BA&T SAP BusinessObjects Business
Intelligence Platform Mobile (SS)

Accesare servicii de platformă şi vizualizare mediu.

BA&T SAP Crystal Reports (utilizator)

Vizualizare (de ex., împrospătare şi programare) rapoarte

BA&T SAP Crystal Reports (SS)

Vizualizare (de ex., împrospătare şi programare) rapoarte

BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence
(utilizator)

Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) raport predefinit
Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) raport predefinit

BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence (SS)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for OLAP
(utilizator)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, ediţia pentru
OLAP (SS)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, ediţia pentru
Office (utilizator)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, ediţia pentru
Office (SS)
BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (utilizator)
BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (SS)

Accesare servicii de platformă şi vizualizare mediu.
Vizualizare (de ex., împrospătare şi interacţionare) conţinut compatibil
cu dispozitivele mobile
Vizualizare (de ex., împrospătare şi interacţionare) conţinut compatibil
cu dispozitivele mobile

Vizualizare (de ex., împrospătare şi interacţionare) documente
Vizualizare (de ex., împrospătare şi interacţionare) documente
Vizualizare (de ex., împrospătare şi interacţionare) documente
Vizualizare (de ex., împrospătare şi interacţionare) documente
Vizualizare (de ex., împrospătare şi interacţionare) modele tablou de
bord
Vizualizare (de ex., împrospătare şi interacţionare) modele tablou de
bord

BA&T SAP BusinessObjects Explorer (utilizator)

Vizualizare (de ex., căutare, vizualizare şi navigare) seturi de date

BA&T SAP BusinessObjects Explorer (SS)

Vizualizare (de ex., căutare, vizualizare şi navigare) seturi de date

BA&T SAP BusinessObjects Explorer, pachet
accelerat (utilizator)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer, pachet
accelerat (SS)
BA&T SAP BusinessObjects Integration, versiune
pentru software ESRI GIS de la APOS (SS)
BA&T SAP BusinessObjects Integration, versiune
pentru software ESRI GIS de la APOS (Utilizator)

Vizualizare (de ex., căutare, vizualizare şi navigare) seturi de date
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Vizualizare (de ex., căutare, vizualizare şi navigare) seturi de date
Vizualizare date din aplicaţii de gestiune întreprindere în raport,
analiză sau tablou de bord (acces indirect)
Vizualizare date din aplicaţii de gestiune întreprindere în raport,
analiză sau tablou de bord (acces indirect)
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BA&T SAP BusinessObjects Predictive Workbench de
la IBM

Accesare servicii de platformă; customizare, personalizare tablouri de
bord, widget-uri BI şi profiluri de utilizator; vizualizare (de ex.
împrospătare, programare, export, zoom, sortare, căutare, filtrare,
analiză, aplicare formatare de bază) conform cu rapoarte predefinite

Enterprise Information Management
Pachet SAP BusinessObjects Operational enterprise
information mgmt
Pachet SAP BusinessObjects Analytical enterprise
information mgmt
BA&T SAP BusinessObjects Data Services
BA&T SAP BusinessObjects Information Steward
Add-on BA&T SAP BusinessObjects Information
Steward Multi-Source Integrators by MITI
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, versiune pentru
SAP Solutions
BA&T SAP BusinessObjects Data Quality
Management SDK

Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.

şi analiză descendentă informaţii, acces numai în citire la
şi analiză descendentă informaţii, acces numai în citire la
şi analiză descendentă informaţii, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la

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, grup
BA&T SAP BusinessObjects Goods Movement cu
EMCS
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Sanction Party List
Service
BA&T SAP Electronic Customs Processing for AES
(Automated Export System)
BA&T SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for
Brazil (NFE - Inbound)
BA&T SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for
Brazil (NFE - Outbound)
BA&T SAP BusinessObjects Sustainability
Performance Management
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Manageri, responsabili şi auditori care primesc alerte, accesează
rapoarte şi tablouri de bord. Utilizatori finali care transmit cereri de
acces sau self-services. Accesare aprobatori cerere, revizuiri de
certificat şi măsuri de remediere.
Utilizatori care vizualizează rapoarte şi funcţii analitice. Precum
rezultate teste de control, stare „condiţie conformitate‟ pentru rapoarte
de organizaţie, control - rapoarte de acoperire risc sau rapoarte
despre starea testelor de control pentru un proces sau o organizaţie.
Utilizatori desemnaţi sau acţionând în calitate de proprietari de risc,
pentru revizuire şi testare presupuneri şi efectuare de ajustări,
utilizator care utilizează sistemul pentru rapoarte sau audituri de
suport
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie pentru alţi utilizatori decât cei implicaţi în procesul de
culegere a datelor care răspund la cereri de aprobare, introduc
manual date aferente pentru sustenabilitate. Mapări la roluri
preconfigurate de aprobator, contribuitor comercial şi analist
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EPM
BA&T SAP BusinessObjects Planning &
Consolidation, versiune pentru Microsoft Platform
(BPC)
BA&T SAP BusinessObjects Planning &
Consolidation, versiune pentru SAP NetWeaver (BPC)
BA&T SAP BusinessObjects Planning, versiune pentru
Microsoft Platform
BA&T SAP BusinessObjects Planning, versiune pentru
SAP NetWeaver
BA&T SAP BusinessObjects Consolidation, versiune
pentru Microsoft Platform
BA&T SAP BusinessObjects Consolidation, versiune
pentru SAP NetWeaver
SAP BusinessObjects Planning and Consolidation –
componentă de acces la platforma SAP NetWeaver
SAP BusinessObjects Planning and Consolidation –
componentă de acces la platforma Microsoft
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

Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.

şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la

Nerelevant
Nerelevant
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.
Vizualizare
aplicaţie.

şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la

Vizualizare Profitability and Cost Management via conector MDX
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.
Vizualizare şi analiză descendentă rapoarte, acces numai în citire la
aplicaţie.

Soluţii pentru piaţa medie pentru Business
Intelligence
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, pachet standard
(utilizator)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, versiune cu
integrare de date (utilizator)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, versiune cu
gestiune de date (utilizator)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, pachet standard
(SS)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, versiune cu
integrare de date (SS)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, versiune cu
gestiune de date (SS)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, pachet standard
add-on NUL
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, versiune cu
integrare de date add-on NUL
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, versiune cu
gestiune de date add-on NUL
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Vizualizare (de ex. împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
Vizualizare (de ex. împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
contract predefinit.
Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
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Add-on BA&T SAP BusinessObjects Edge BI
Publishing
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Vizualizare (de ex., împrospătare, programare, export, zoom, sortare,
căutare, filtrare, analiză, aplicare formatare de bază) conform cu un
raport predefinit.
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Anexa 2
Metrică pentru utilizatorii denumiţi şi metrică pentru pachetele de soluţii
Metrică pentru Utilizatorii denumiţi
Utilizatorul SAP Application Developer este un utilizator denumit autorizat să acceseze instrumentele de dezvoltare furnizate împreună cu produsele
software cu licenţă în scopul modificării produselor software cu licenţă şi include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP NetWeaver
Developer şi Utilizatorului SAP Application Employee.
Utilizatorul SAP Application Business Expert este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate de SBOP (cu excepţia
dreptului de a efectua modificări şi/sau adăugări la SBOP) şi include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP Application Professional.
Utilizatorul SAP Application Professional este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolurile operaţionale aferente şi de administrare a
sistemelor suportate de produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) şi include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP Application
Limited Professional.
Utilizatorul SAP Application Limited Professional este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească roluri operaţionale limitate suportate de
produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) şi include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP Application Business Information.
Contractul de licenţă trebuie să definească detaliat drepturile de utilizare limitată pe care le are un astfel de Utilizator Limited Professional.

Utilizatorul SAP Application Business Information este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze (cu excepţia dreptului de modificare şi/sau
personalizare) rapoartele standard şi interactive livrate împreună cu SBOP preluat cu licenţă şi rapoartele create prin utilizarea SBOP preluat cu licenţă
de către Utilizatorii denumiţi care deţin licenţele corespunzătoare, numai în scopul şi în numele propriu. Fiecare Utilizator SAP Application Business
Information include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP Application Employee.
Utilizatorul SAP Application Employee este un Utilizator denumit, autorizat să îndeplinească următoarele roluri suportate de Software-ul cu licenţă (cu
excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu: (i) rol de utilizare (cu excepţia dreptului de modificare şi/sau personalizare) rapoartele
standard şi interactive livrate împreună cu Software-ul cu licenţă, (ii) activităţi self-service legate de planificarea deplasărilor / raportarea cheltuielilor, (iii)
efectuarea de activităţi self-service de aprovizionare şi (iv) activităţi self-service de rezervare a camerelor. Fiecare Utilizator SAP Application Employee
include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP E-Recruiting, SAP Learning şi SAP Application ESS.
Utilizatorul SAP Application Employee Self-Service este un Utilizator denumit, autorizat să îndeplinească rolul self-service HR de introducere a
prezenţei şi timpului angajaţilor suportat de Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu. Fiecare Utilizator
SAP Application ESS include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorilor SAP Application Employee Self-Service Core şi SAP Human Capital
Performance Management.
Utilizatorul SAP Application Employee Self-Service Core este un Utilizator denumit, autorizat să îndeplinească următoarele roluri self-service HR
suportate de Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu: (i) întreţinerea înregistrărilor angajaţilor, (ii)
directorul de angajaţi şi (iii) servicii de beneficii şi plăţi. În plus, Utilizatorul ESS Core este, de asemenea, autorizat să acceseze „Conţinutul extern” de pe
„Portalul SAP” al Titularului licenţei, atât timp cât accesarea acestui Conţinut extern nu necesită şi nu duce la utilizarea produselor software cu licenţă
(dincolo de accesul la respectivul Conţinut extern de pe Portalul SAP al Titularului licenţei). Conform acestei definiţii a Utilizatorului ESS Core, (i)
„Conţinut extern” înseamnă informaţii create fără utilizarea produselor software cu licenţă şi (ii) „Portal SAP” înseamnă orice portal creat de Titularul
licenţei utilizând software-ul SAP Enterprise Portal (după cum a fost furnizat împreună cu produsul software SAP NetWeaver cu licenţă), care oferă un
punct de acces comun Titularului licenţei care deţine licenţa corespunzătoare, prin care acesta poate utiliza produsele software SAP cu licenţă.
Utilizatorul SAP Application HANA Administrator este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate de Software-ul HANA
cu licenţă (cu excepţia dreptului de a efectua modificări şi/sau adăugări) acolo unde este utilizat numai împreună cu Aplicaţii non-SAP şi include
drepturile acordate prin Utilizatorul SAP Application HANA Viewer.
Utilizatorul SAP Application Standalone HANA Administrator este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate de
Software-ul HANA cu licenţă pentru Utilizare autonomă (cu excepţia dreptului de a efectua modificări şi/sau adăugări) acolo unde este utilizat numai
împreună cu aplicaţii specifice care sunt produse software cu licenţă sau produse software ale unei terţe părţi (şi care sunt, de asemenea, restricţionate
pentru Utilizare autonomă) şi care nu necesită altfel o licenţă de Utilizator denumit SAP şi/sau Aplicaţii non-SAP (supuse restricţiei contractuale de
Utilizare autonomă) şi include drepturile acordate prin Utilizatorul SAP Hana Standalone Viewer.
Utilizatorul SAP Application HANA Viewer este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze Software-ul HANA cu licenţă, pentru a permite citirea
rapoartelor şi vizualizarea funcţiilor numai împreună cu Aplicaţiile non-SAP.
Utilizatorul SAP Application Standalone HANA Viewer este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze Software-ul HANA cu licenţă pentru Utilizare
autonomă pentru a permite citirea rapoartelor şi vizualizarea funcţiilor numai împreună cu aplicaţiile care sunt produse software cu licenţă sau produse
software ale unei terţe părţi (de asemenea, restricţionate contractual pentru Utilizare autonomă) şi care altfel nu necesită o licenţă de Utilizator denumit
SAP şi/sau Aplicaţii non-SAP (supuse restricţiei contractuale de Utilizare autonomă).
Utilizatorul SAP Application HANA Administrator Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate de Softwareul HANA cu licenţă (cu excepţia dreptului de a efectua Modificări şi Adăugări) acolo unde este utilizat numai împreună cu Aplicaţiile non-SAP , cu
condiţia ca un astfel de Utilizator denumit să fie şi o persoană licenţiată de la SAP ca Utilizator SAP Application HANA Viewer şi ca ambii Utilizatori să
aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă,
acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application HANA Viewer de bază, atât
timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Standalone HANA Administrator Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate
de Software-ul HANA cu licenţă pentru Utilizare autonomă (cu excepţia dreptului de a efectua modificări şi/sau adăugări) acolo unde este utilizat numai
împreună cu aplicaţii specifice care sunt produse software ale unei terţe părţi (şi care sunt, de asemenea, restricţionate pentru Utilizare autonomă) şi
care nu necesită altfel o licenţă de Utilizator denumit SAP şi/sau Aplicaţii non-SAP (supuse restricţiei contractuale de Utilizare autonomă) , cu condiţia ca
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un astfel de Utilizator denumit să fie şi o persoană licenţiată de la SAP ca Utilizator SAP Application HANA Viewer şi ca ambii Utilizatori să aibă licenţă
pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie
să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application HANA Viewer de bază, atât timp cât Titularul
licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Business Expert Upgrade User este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate de SBOP
(cu excepţia dreptului de a efectua Modificări şi/sau Adăugări la SBOP) , cu condiţia ca un astfel de Utilizator denumit să fie şi o persoană licenţiată de la
SAP ca Utilizator SAP Application Professional şi ca ambii Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul.
Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest
Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application Professional de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Business Analytics Professional este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate de SBOP
(cu excepţia dreptului de a efectua Modificări şi/sau Adăugări la SBOP) şi include drepturile acordate prin Utilizatorul SAP Application BI Limited. În
scopuri de clarificare, un Utilizator SAP Application Business Analytics Professional poate să extragă date din orice sursă de date în SBOP şi/sau să
efectueze push din SBOP în orice sursă de date, cu condiţia ca Titularul licenţei să fi obţinut o licenţă corespunzătoare pentru toate aceste surse de
date (chiar dacă o licenţă suplimentară de Utilizator denumit SAP nu va fi necesară doar pentru o extragere unică de date în SBOP, acolo unde sursa de
date este un produs software non-SBOP şi/sau un produs software al unei terţe părţi cu licenţă de la SAP).
Utilizatorul SAP Application Business Analytics Professional Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate
de SBOP (cu excepţia dreptului de a efectua Modificări şi/sau Adăugări la SBOP), cu condiţia ca un astfel de Utilizator denumit să fie şi o persoană
licenţiată de la SAP ca Utilizator SAP Application BI Limited şi ca ambii Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă
este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru
acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application BI Limited de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.În
scopuri de clarificare, un Utilizator SAP Application Business Analytics Professional Upgrade poate să extragă date din orice sursă de date în SBOP
şi/sau să efectueze push din SBOP în orice sursă de date, cu condiţia ca Titularul licenţei să fi obţinut o licenţă corespunzătoare pentru toate aceste
surse de date şi ca o astfel de Utilizare să fie altfel în conformitate cu condiţiile Contractului (chiar dacă o licenţă suplimentară de Utilizator denumit SAP
nu va fi necesară doar pentru o extragere unică de date în SBOP, acolo unde sursa de date este un produs software non-SBOP şi/sau un produs
software al unei terţe părţi cu licenţă de la SAP).
Utilizatorul SAP Application BI Limited este un Utilizator denumit care este autorizat să utilizeze doar una (1) dintre următoarele componente SBOP,
supuse fiecărei componente SBOP cu licenţă: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer,
(v) Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis, ediţia software pentru OLAP sau (vii) SAP BusinessObjects Analysis, ediţia software
pentru Microsoft Office. În scopuri de clarificare, un Utilizator SAP Application BI Limited poate să extragă date din orice sursă de date într-una (1)
dintre componentele SBOP menţionate (cu licenţă) şi/sau să efectueze push pentru una (1) dintre componentele SBOP (cu licenţă) în orice sursă de
date, cu condiţia Titularul licenţei să fi obţinut o licenţă corespunzătoare pentru toate aceste surse de date (chiar dacă o licenţă suplimentară de
Utilizator denumit SAP nu va fi necesară doar pentru o extragere unică de date într-una (1) dintre componentele SBOP menţionate, acolo unde Sursa de
date este un produs software non-SBOP şi/sau un produs software al unei terţe părţi cu licenţă de la SAP).
Utilizatorul SAP Application BI Limited Upgrade este un Utilizator denumit care este autorizat doar să utilizeze una (1) dintre următoarele
componente SBOP, supuse fiecărei componente SBOP cu licenţă şi cu condiţia ca un astfel de Utilizator denumit să fie şi o persoană licenţiată de la
SAP ca Utilizator SAP Application Business Information şi ca ambii Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este
cazul: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP
BusinessObjects Analysis, ediţia software pentru OLAP sau (vii) SAP BusinessObjects Analysis, ediţia software pentru Microsoft Office. Dacă Titularul
licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru
Utilizatorul SAP Application Business Information Viewer de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă. În scopuri de
clarificare, un Utilizator SAP Application BI Limited Upgrade poate să extragă date din orice sursă de date într-una (1) dintre componentele SBOP
menţionate (cu licenţă) şi/sau să efectueze push pentru una (1) dintre componentele SBOP (cu licenţă) în orice sursă de date, cu condiţia Titularul
licenţei să fi obţinut o licenţă corespunzătoare pentru toate aceste surse de date şi ca o astfel de Utilizare să fie altfel în conformitate cu condiţiile
Contractului (chiar dacă o licenţă suplimentară de Utilizator denumit SAP nu va fi necesară doar pentru o extragere unică de date într-una (1) dintre
componentele SBOP unde sursa de date este un produs software non-SBOP şi/sau un produs software al unei terţe părţi cu licenţă de la SAP).
Utilizatorul sap application standalone business analytics professional upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile
suportate de SBOP (cu excepţia dreptului de a efectua modificări şi/sau adăugări la SBOP) cu licenţă pentru utilizare autonomă, cu condiţia ca un astfel
de utilizator denumit să fie şi o persoană licenţiată de la SAP ca Utilizator (autonom) SAP Application BI Limited (pentru Utilizare autonomă) şi ca ambii
Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului
de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application BI Limited
(autonom) de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Standalone Business Analytics Professional este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile
suportate de SBOP (cu excepţia dreptului de a efectua Modificări şi/sau Adăugări la SBOP) cu licenţă pentru Utilizare autonomă şi include, de
asemenea, drepturile acordate prin Utilizatorul SAP Application Standalone BI Limited.
Utilizatorul SAP Application Standalone BI Limited este un Utilizator denumit care este autorizat doar să utilizeze una (1) dintre următoarele
componente SBOP, supuse fiecărei componente cu licenţă pentru Utilizare autonomă: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB
Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis, ediţia software pentru OLAP sau (vii) SAP
BusinessObjects Analysis, ediţia software pentru Microsoft Office. Acest Utilizator SAP Application Standalone BI Limited include şi drepturile acordate
Utilizatorului SAP Application Business Information Viewer.
Utilizatorul SAP Application Standalone BI Limited Upgrade este un Utilizator denumit care este autorizat doar să utilizeze una (1) dintre
următoarele componente SBOP, supuse fiecărei componente SBOP cu licenţă pentru Utilizare autonomă şi cu condiţia ca un astfel de Utilizator denumit
să fie şi o persoană licenţiată de la SAP ca Utilizator SAP Application Business Information Viewer User şi ca ambii Utilizatori să aibă licenţă pentru
aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv)
Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis, ediţia software pentru OLAP sau (vii) SAP BusinessObjects Analysis,
ediţia software pentru Microsoft Office. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să
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plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application Business Information Viewer de bază, atât timp cât Titularul
licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Business Information Viewer este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze (cu excepţia dreptului de a modificare
şi/sau personalizare) rapoartele standard şi interactive furnizate împreună cu SBOP preluat cu licenţă, şi rapoartele create prin Utilizarea de SBOP
preluat cu licenţă de Utilizatori denumiţi licenţiaţi corespunzător, numai în scopul şi în numele propriu.
Utilizatorul SAP Learning este un Utilizator denumit care este autorizat să acceseze doar următoarele soluţii de învăţare din lista de preţuri SAP, cu
condiţia ca respectivele soluţii de învăţare să aibă licenţă. Utilizatorul SAP Learning nu are dreptul să acceseze alte soluţii SAP sau componente de
soluţii SAP. Soluţiile de învăţare aplicabile oferite de SAP cuprind următoarele:
7002075 SAP Learning Solution
7003485 Mediul SAP Enterprise Learning
7009559 SAP Acrobat Connect Professional Learning by Adobe
7009558 SAP Acrobat Connect Professional Meeting by Adobe
7009560 SAP Productivity Pak - excl. America de Nord
7009561 SAP Productivity Pak Help Launch Pad - excl. America de Nord
7009562 SAP Productivity Composer - excl. America de Nord
7009563 SAP Productivity Composer Help Launch Pad - excl. America de Nord
7009639 SAP Productivity Pak - doar America de Nord
7009640 SAP Productivity Pak Help Launch Pad - doar America de Nord
7009641 SAP Productivity Composer - doar America de Nord
7009642 SAP Productivity Composer Help Launch Pad - doar America de Nord
Utilizatorul SAP E-Recruiting este un Utilizator denumit autorizat să acceseze doar motorul E-Recruiting. Utilizatorii E-Recruiting nu au dreptul să
acceseze alte soluţii SAP sau componente de soluţii SAP.
Utilizatorul SAP Human Capital Performance Management este un Utilizator denumit autorizat să acceseze Software-ul cu licenţă (cu excepţia
SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu , cu scopul de a întreţine: (i) evaluările angajaţilor, (ii) profilurile candidaţilor şi de competenţe şi (iii)
comparaţiile între profiluri.
Utilizatorul SAP Manager Self-Service este un Utilizator denumit, autorizat să îndeplinească următoarele roluri self-service de manager suportate de
Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP): (i) să solicite modificări administrative utilizând procesele şi formularele conţinute în HCM, (ii) să creeze
cereri de recrutare şi evaluări ale candidaţilor, (iii) să efectueze evaluări ale angajaţilor calificaţi, (iv) să planifice şi să aprobe remuneraţia, (v) să obţină o
prezentare generală a bugetului, (vi) să organizeze sarcini de gestiune a proiectelor, (vii) să efectueze sarcini de planificare, (viii) să aprobe cereri de
deplasare şi cheltuielile de deplasare şi (ix) să efectueze sarcinile de flux de lucru. Utilizatorul SAP Manager Self-Service include, de asemenea,
drepturile acordate Utilizatorului SAP Application Employee.
Utilizatorul SAP Banking este un Utilizator denumit autorizat numai să acceseze pachetele industriale pentru bănci specificate. Utilizatorii Banking nu
au dreptul să acceseze alte soluţii SAP sau componente de soluţii SAP.
Utilizatorul SAP Retail Store este un Utilizator denumit care lucrează în magazinul retail al Titularului licenţei ca asociat autorizat să îndeplinească
numai rolurile nemanageriale aferente magazinului retail / punctului de vânzare suportate de software-ul cu licenţă şi include, de asemenea, drepturile
acordate Utilizatorului SAP Application Employee.
Utilizatorul SAP Shop Floor or Warehouse este un Utilizator denumit care lucrează în magazinul sau în depozitul Titularului licenţei care este
autorizat doar să îndeplinească unul sau mai multe dintre următoarele roluri suportate de Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP): (i) confirmarea
intrării bunurilor, a ieşirii bunurilor şi a mişcărilor stocurilor, (ii) transmiterea referatelor de necesitate, (iii) introducerea cererilor de servicii, (iv)
introducerea confirmărilor de finalizare a comenzilor de producţie şi (v) orice activităţi legate de prevederile de la punctele (i)-(iv). Utilizatorul SAP Shop
Floor or Warehouse include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP Application Employee.
Utilizatorul SAP Maintenance Worker este un Utilizator denumit responsabil cu întreţinerea, autorizat doar să îndeplinească unul sau mai multe dintre
rolurile următoare suportate de Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP): (i) confirmarea notificărilor de întreţinere, (ii) introducerea confirmărilor de
timp, a ieşirii bunurilor, a mişcărilor stocurilor şi a confirmărilor de finalizare în comenzi de lucru de întreţinere, (iii) introducerea cererilor de servicii şi a
fişelor de intrare a cererilor de servicii şi (iv) orice activităţi de întreţinere legate de prevederile de la punctele (i) – (iii). Utilizatorul SAP Maintenance
Worker include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP Application Employee.
Utilizatorul SAP Engineering este un Utilizator denumit care este autorizat să acceseze următoarele date şi obiecte numai via componenta pentru
controlul accesului (ACC) pentru SAP Collaborative Product Development Package cu licenţă, cu excepţia, în toate cazurile, a accesului de sau prin
produsele din portofoliul SBOP:
(i) date listă de materiale de proiectare şi gestiune structuri de produs;
(ii) Documente de structurare legate de datele de la (i) din Sistemul de gestiune a documentelor (DMS);
(iii) Business Context Viewer; şi
(iv) conţinut de vizualizare 3D.
În cazul persoanelor care sunt angajaţi ai Titularului de licenţă, Utilizatorul SAP Engineering include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP
Application Employee.
Utilizatorul SAP Procurement Self-Service and Collaborator este un Utilizator denumit este autorizat să îndeplinească următoarele roluri selfservice suportate de Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu: (i) crearea coşurilor de cumpărături sau a
referatelor de necesitate, verificarea, primirea sau reconcilierea articolelor unui referat de necesitate, (ii) solicitarea de finanţare sau asistenţă pentru
contractare, revizuirea şi/sau aprobarea articolelor, participarea la stabilirea punctajelor pentru solicitările de ofertă, oferirea de feedback furnizorilor,
vizualizarea rapoartelor sau căutarea conţinutului în sistem şi (iii) încărcarea informaţiilor privind conformitatea sau a informaţiilor privind substanţele
componente ale instrucţiunilor de fabricaţie. Fiecare Utilizator SAP Procurement Self-Service include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului
SAP Application ESS.
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Utilizatorul SAP Partner Channel este un Utilizator denumit care este un angajat al Partenerilor de afaceri şi care este autorizat să îndeplinească
numai următoarele funcţii de gestiune a canalelor suportate de Software-ul cu licenţă: (i) Marketing canal, (ii) Vânzări canal, (iii) Gestiunea comenzilor
partenerilor, (iv) Service canal, (v) Funcţii analitice partener & canal şi (vi) Gestiunea partenerilor.
Utilizatorul SAP Solution Extension Limited este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze o singură (1) soluţie de la terţi cu licenţă SAP. Utilizatorii
SAP Solution Extension Limited nu au dreptul să acceseze alte soluţii, componente de soluţii SAP sau date stocate în astfel de soluţii. Utilizatorul SAP
Solution Extension Limited poate obţine licenţă doar pentru a accesa următoarele produse: SAP extended ECM by Open Text, SAP Digital Asset
Management by Open Text şi SAP Intelligence Analysis for Public Sector by Palantir.
Utilizatorul SAP CRM Rapid Deployment Edition este un Utilizator denumit autorizat numai (i) să acceseze SAP CRM Rapid Deployment Edition şi
(ii) să efectueze verificări de stare a comenzilor SAP ERP prin SAP CRM. Accesul la alt software SAP necesită o licenţă de Utilizator SAP Application
Business Expert, de Utilizator SAP Application Professional sau de Utilizator SAP Application Limited Professional. Drepturile acordate unui Utilizator
SAP CRM Rapid Deployment Edition sunt incluse în licenţa existentă de Utilizator SAP Application Business Expert, Utilizator SAP Application
Professional şi Utilizator SAP Application Limited Professional. Utilizatorul SAP CRM Rapid Deployment Edition include şi drepturile acordate prin
Utilizatorul SAP Application Employee.
Utilizatorul SMB Professional pe SAP Business Suite este un Utilizator denumit autorizat să acceseze acelaşi volum funcţional precum cel din 2005.
Volumul funcţional exact poate fi obţinut din documentul Termeni şi condiţii suplimentare pentru Revânzătorii SAP. Licenţa acestui utilizator este
rezervată clienţilor Utilizatorului SMB Professional deja existenţi.
Utilizatorul SAP NetWeaver Gateway este un Utilizator denumit care este autorizat să utilizeze Software cu licenţă din portofoliul SAP Business Suite
doar printr-o aplicaţie separată care accesează indirect Software-ul cu licenţă via SAP NetWeaver Gateway. Apelurile de serviciu prin SAP NetWeaver
Gateway pot utiliza doar protocoalele fără stare. Un protocol fără stare tratează fiecare cerere de informaţii ca tranzacţie independentă care nu are
legătură cu nicio cerere anterioară, astfel încât comunicaţia constă în perechi independente de cereri şi răspunsuri independente.
Utilizatorul Avansat SAP Platform este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze software-ul cu licenţă numai printr-o aplicaţie separată: A) care (i)
adaugă componente noi, independente din punct de vedere funcţional pentru procese de afaceri care nu sunt conţinute de Software-ul SAP, (ii) este
dezvoltată utilizând o tehnologie SAP cu licenţă şi (iii) se conectează la şi/sau comunică prin interfeţele de program ale aplicaţiilor SAP publicate; şi B)
care, în niciun caz, (i) nu va permite ocolirea sau eludarea oricăror restricţii stabilite prin Contract, (ii) nu va oferi acces Titularului licenţei la niciun
software pentru care acesta nu deţine licenţă şi/sau (iii) nu va permite extragerea datelor în masă sau a metadatelor din Software-ul SAP într-un
software extern în scopul creării unui sistem nou de înregistrare a datelor sau metadatelor respective. Utilizatorul Avansat SAP Platform include, de
asemenea, drepturile acordate Utilizatorului Standard SAP Platform şi Utilizatorului Extins SAP Platform.
Utilizatorul SAP Platform Standard este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze Software-ul cu licenţă numai în măsura în care acest lucru este
permis de una sau mai multe aplicaţii care (i) au fost certificate de către SAP Integration and Certification Center ca soluţie conformă cu utilizatorul
platformei („PULCS”) pentru Utilizatorii SAP Platform Standard (lista aplicaţiilor PULCS în vigoare la acea dată certificate pentu Utilizatorii SAP Platform
Standard este disponibilă la „https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant” (inclusiv pe orice alt site notificat ocazional de SAP ca fiind „Site-ul
PULCS”)) şi pentru care (ii) Titularul licenţei a obţinut toate drepturile corespunzătoare de utilizare a acestor aplicaţii PULCS de la emitentul respectivei
licenţe (mai exact, niciun software şi/sau software al unui terţ cu licenţă de la SAP AG, de la orice distribuitor al SAP AG dau de la orice revânzător
autorizat al SAP AG sau de la distribuitorii acestuia nu va fi considerat ca fiind o aplicaţie PULCS în scopul acestui tip de Utilizator denumit, chiar dacă
astfel de aplicaţii apar pe site-ul PULCS).
Utilizatorul SAP Platform Standard este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze Software-ul cu licenţă numai în măsura în care acest lucru este
permis de una sau mai multe aplicaţii care (i) au fost certificate de către SAP Integration and Certification Center ca soluţie conformă cu utilizatorul
platformei (“PULCS”) pentru Utilizatorii SAP Platform Standard (lista aplicaţiilor PULCS în vigoare la acea dată certificate pentu Utilizatorii SAP Platform
Standard este disponibilă la “https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant” (inclusiv pe orice alt site notificat ocazional de SAP ca fiind „Site-ul
PULCS”)) şi pentru care (ii) Titularul licenţei a obţinut toate drepturile corespunzătoare de utilizare a acestor aplicaţii PULCS de la emitentul respectivei
licenţe (mai exact, niciun software şi/sau software al unui terţ cu licenţă de la SAP AG, de la orice distribuitor al SAP AG dau de la orice revânzător
autorizat al SAP AG sau de la distribuitorii acestuia, nu va fi considerat ca fiind o aplicaţie PULCS în scopul acestui tip de Utilizator denumit, chiar dacă
astfel de aplicaţii apar pe site-ul PULCS).
Utilizatorul SAP NetWeaver Developer este un Utilizator denumit autorizat (numai unde există licenţă pentru software-ul SAP NetWeaver Foundation
pentru aplicaţii ale terţilor) să acceseze instrumentele de dezvoltare furnizate împreună cu Software-ul în scopul dezvoltării şi modificării aplicaţiilor (i)
care nu au licenţă de la SAP AG, de la un distribuitor al SAP AG sau de la un revânzător autorizat SAP AG sau de la distribuitorii acestuia şi pentru care
(ii) Titularul licenţei a obţinut toate drepturile corespunzătoare de la orice emitent al licenţei aplicabil. Utilizatorul SAP NetWeaver Developer include, de
asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP NetWeaver Administration.
Utilizatorul SAP NetWeaver Administrator este un Utilizator denumit autorizat (numai unde există licenţă pentru software-ul SAP NetWeaver
Foundation pentru aplicaţii ale terţilor) să acceseze instrumentele de dezvoltare furnizate împreună cu Software-ul în scopul administrării şi gestionării
aplicaţiilor (i) care nu au licenţă de la SAP AG, de la un distribuitor al SAP AG sau de la un revânzător autorizat SAP AG sau de la distribuitorii acestuia
şi pentru care (ii) Titularul licenţei a obţinut toate drepturile corespunzătoare de la orice titular de licenţe aplicabil.
Utilizatorul SAP Business Suite/ Individual SAP Solution Developer este un utilizator denumit autorizat să acceseze instrumentele de dezvoltare
furnizate împreună cu Software-ul cu licenţă în scopul modificării produselor software cu licenţă şi include, de asemenea, drepturile acordate
Utilizatorului SAP NetWeaver Developer şi Utilizatorului SAP Business Suite Employee.
Utilizatorul SAP Business Suite / Individual SAP Solution Business Expert este un Utilizator denumit autorizat să efectueze toate rolurile suportate
de SBOP (cu excepţia dreptului de a efectua Modificări şi/sau Adăugări la SBOP) şi include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP
Business Suite Professional
Utilizatorul SAP Business Suite / Individual SAP Solution Professional este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolurile operaţionale
aferente şi de administrare a sistemelor suportate de produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) şi include, de asemenea, drepturile acordate
Utilizatorului SAP Business Suite/ Individual SAP Solution Limited Professional.
Utilizatorul SAP Business Suite / Individual SAP Solution Limited Professional este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească roluri
operaţionale limitate suportate de produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) şi include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP
Business Suite Business Information. Contractul de licenţă trebuie să definească detaliat drepturile de utilizare limitată pe care le are un astfel de
Utilizator Limited Professional.
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Utilizatorul SAP Business Suite / Individual SAP Solution Business Information este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze (cu excepţia
dreptului de modificare şi/sau personalizare) rapoartele standard şi interactive livrate împreună cu produsul SBOP preluat cu licenţă şi rapoartele create
prin utilizarea produselor software SBOP preluat cu licenţă de către Utilizatorii denumiţi care deţin licenţele corespunzătoare, numai în scopul şi în
numele propriu. Fiecare Utilizator SAP Business Suite Business Information include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP Business Suite
Employee.
Utilizatorul SAP Business Suite / Individual SAP Solution Employee este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească următoarele roluri
suportate de Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu: (i) rol de a utiliza (cu excepţia dreptului de a
modifica şi/sau personaliza) rapoartele standard şi interactive livrate împreună cu Software-ul cu licenţă, (ii) activităţi self-service legate de planificarea
deplasărilor / raportarea cheltuielilor, (iii) efectuarea de activităţi self-service de aprovizionare desktop şi (iv) activităţi self-service de rezervare a
camerelor. Fiecare Utilizator SAP Business Suite Employee include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP E-Recruiting, SAP Learning şi
SAP Business Suite ESS.
Utilizatorul SAP Business Suite / Individual SAP Solution Employee Self-Service este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolul selfservice HR de introducere a prezenţei şi timpului angajaţilor suportat de Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele
propriu. Fiecare Utilizator SAP Business Suite ESS include, de asemenea, drepturile acordate Utilizatorului SAP Business Suite Employee Self-Service
Core User şi Utilizatorului SAP Human Capital Performance Management.
Utilizatorul SAP Business Suite / Individual SAP Solution Employee Self-Service Core este un Utilizator denumit, autorizat să îndeplinească
următoarele roluri self-service HR suportate de Software-ul cu licenţă (cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu: (i) întreţinerea
înregistrărilor angajaţilor, (ii) directorul de angajaţi şi (iii) servicii de beneficii şi plăţi. În plus, Utilizatorul ESS Core este, de asemenea, autorizat să
acceseze „Conţinutul extern” de pe „Portalul SAP” al Titularului licenţei, atât timp cât accesarea acestui Conţinut extern nu necesită şi nu duce la
utilizarea produselor software cu licenţă (dincolo de accesul la respectivul Conţinut extern de pe Portalul SAP al Titularului licenţei). Conform acestei
definiţii a Utilizatorului ESS Core, (i) „Conţinut extern” înseamnă informaţii create fără utilizarea produselor software cu licenţă şi (ii) „Portal SAP”
înseamnă orice portal creat de Titularul licenţei utilizând software-ul SAP Enterprise Portal (după cum a fost furnizat împreună cu produsul software SAP
NetWeaver cu licenţă), care oferă un punct de acces comun Titularului licenţei care deţine licenţa corespunzătoare, prin care acesta poate utiliza
produsele software SAP cu licenţă.
Utilizatorul SAP Business Suite Business Expert Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate de SBOP (cu
excepţia dreptului de a efectua Modificări şi/sau Adăugări la SBOP) cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru
Utilizatorul SAP Business Suite Professional, iar ambii Utilizatori trebuie să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este
cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest
Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Business Suite Professional de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Business Suite B2B Sales este un Utilizator denumit care este un angajat al partenerilor de afaceri şi care este autorizat să
îndeplinească unul sau câteva din următoarele roluri legate de gestiunea comenzilor suportate de Software-ul cu licenţă: (i) verificarea disponibilităţii
produselor, (ii) configurarea unei comenzi, (iii) plasarea unei comenzi, (iv) verificarea stării comenzii şi (v) activităţi de gestiune a comenzilor legate de
articolele (i) – (iv) de mai sus.
Utilizatorul SAP ERP Business Expert Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească toate rolurile suportate de SBOP (cu excepţia
dreptului de a efectua Modificări şi/sau Adăugări la SBOP) cu condiţia ca un astfel de Utilizator denumit să fie şi o persoană licenţiată de la SAP ca
Utilizator SAP ERP Professional şi ca ambii Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul Dacă Titularul
licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru
Utilizatorul SAP ERP Professional de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Professional Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolurile operaţionale aferente şi de
administrare a sistemelor suportate de produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă
SAP pentru Utilizatorul SAP Application Limited Professional, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie,
dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul
pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application Limited Professional de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul
de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Limited Professional Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolurile operaţionale limitate
suportate de produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru Utilizatorul
SAP Application Business Information, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul. Dacă
Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi
pentru Utilizatorul SAP Application Business Information de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Business Information Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze (cu excepţia dreptului de modificare
şi/sau personalizare) rapoartele standard şi interactive livrate împreună cu produsele software cu licenţă SBOP preluat şi rapoartele create prin utilizarea
produselor software cu licenţă SBOP preluat de către Utilizatorii denumiţi care deţin licenţele corespunzătoare, numai în scopul şi în numele propriu, cu
condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru Utilizatorul SAP Application Employee, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă
pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie
să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application Employee de bază, atât timp cât Titularul
licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Application Employee Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească următoarele roluri suportate de Software-ul cu
licenţă (cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu: (i) rol de a utiliza (cu excepţia dreptului de a modifica şi/sau personaliza)
rapoartele standard şi interactive livrate împreună cu Software-ul cu licenţă, (ii) rolul de a desfăşura activităţi self-service de gestiune a candidaţilor
(inclusiv evaluări ale angajaţilor, planuri de dezvoltare a angajaţilor, înregistrarea pregătirii angajaţilor şi interogarea şi răspunsul angajaţilor în legătură
cu oportunităţile), (iii) activităţi self-service legate de planificarea deplasărilor / raportarea cheltuielilor, (iv) efectuarea de activităţi self-service de
aprovizionare desktop şi (v) activităţi self-service de rezervare a camerelor, cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru
Utilizatorul SAP Application Employee Self Service (ESS), iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă
este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru
acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Application Employee Self Service (ESS) de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul
de licenţă.
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Utilizatorul SAP Business Suite Professional Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolurile operaţionale aferente şi de
administrare a sistemelor suportate de produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă
SAP pentru Utilizatorul SAP Business Suite Limited Professional, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie,
dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul
pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Business Suite Limited Professional de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin
contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Business Suite Limited Professional Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolurile operaţionale limitate
suportate de produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru Utilizatorul
SAP Business Suite Business Information, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul. Dacă
Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi
pentru Utilizatorul SAP Business Suite Information de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Business Suite Business Information Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze (cu excepţia dreptului de modificare
şi/sau personalizare) rapoartele standard şi interactive livrate împreună cu produsele software cu licenţă şi rapoartele create prin utilizarea produselor
software cu licenţă de către Utilizatorii denumiţi care deţin licenţele corespunzătoare, numai în scopul şi în numele propriu, cu condiţia ca respectivul
Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru Utilizatorul SAP Business Suite Employee, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază
de date cu timp de execuţie, dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să
plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Business Suite Employee de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte
suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP Business Suite Employee Upgrade este un Utilizator denumit, autorizat să îndeplinească următoarele roluri suportate de Software-ul
cu licenţă (cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu: (i) rol de a utiliza (cu excepţia dreptului de a modifica şi/sau personaliza)
rapoartele standard şi interactive livrate împreună cu Software-ul cu licenţă, (ii) rolul de a desfăşura activităţi self-service de gestiune a candidaţilor
(inclusiv evaluări ale angajaţilor, planuri de dezvoltare a angajaţilor, înregistrarea pregătirii angajaţilor şi interogarea şi răspunsul angajaţilor în legătură
cu oportunităţile), (iii) activităţi self-service legate de planificarea deplasărilor / raportarea cheltuielilor, (iv) efectuarea de activităţi self-service de
aprovizionare desktop şi (v) activităţi self-service de rezervare a camerelor, cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru
Utilizatorul SAP Business Suite Employee Self Service (ESS), iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie,
dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul
pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP Business Suite Employee Self Service (ESS) de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin
contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP ERP Professional Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolurile operaţionale aferente şi de administrare a
sistemelor suportate de produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru
Utilizatorul SAP ERP Limited Professional, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul.
Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest
Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP ERP Limited Professional de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP ERP Limited Professional Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească rolurile operaţionale limitate suportate de
produsele software cu licenţă (cu excepţia SBOP) cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru Utilizatorul SAP ERP
Business Information, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei
primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru acest Utilizator şi pentru
Utilizatorul SAP ERP Business Information de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de licenţă.
Utilizatorul SAP ERP Business Information Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să utilizeze (cu excepţia dreptului de modificare şi/sau
personalizare) rapoartele standard şi interactive livrate împreună cu produsele software cu licenţă SBOP preluat şi rapoartele create prin utilizarea
produselor software cu licenţă SBOP preluat de către utilizatorii denumiţi care deţin licenţele corespunzătoare, cu condiţia ca respectivul Utilizator
denumit să deţină şi licenţă SAP pentru Utilizatorul SAP ERP Employee, iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de
execuţie, dacă este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral
suportul pentru acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP ERP Employee de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de
licenţă.
Utilizatorul SAP ERP Employee Upgrade este un Utilizator denumit autorizat să îndeplinească următoarele roluri suportate de Software-ul cu licenţă
(cu excepţia SBOP), numai în scop personal şi în numele propriu: (i) rol de a utiliza (cu excepţia dreptului de a modifica şi/sau personaliza) rapoartele
standard şi interactive livrate împreună cu Software-ul cu licenţă, (ii) rolul de a desfăşura activităţi self-service de gestiune a candidaţilor (inclusiv
evaluări ale angajaţilor, planuri de dezvoltare a angajaţilor, înregistrarea pregătirii angajaţilor şi interogarea şi răspunsul angajaţilor în legătură cu
oportunităţile), (iii) activităţi self-service legate de planificarea deplasărilor / raportarea cheltuielilor, (iv) efectuarea de activităţi self-service de
aprovizionare desktop şi (v) activităţi self-service de rezervare a camerelor, cu condiţia ca respectivul Utilizator denumit să deţină şi licenţă SAP pentru
Utilizatorul SAP Application Employee Self Service (ESS), iar astfel de Utilizatori să aibă licenţă pentru aceeaşi bază de date cu timp de execuţie, dacă
este cazul. Dacă Titularul licenţei primeşte suport conform contractului de licenţă, acesta trebuie să se aboneze şi să plătească integral suportul pentru
acest Utilizator şi pentru Utilizatorul SAP ERP Employee Self Service (ESS) de bază, atât timp cât Titularul licenţei primeşte suport prin contractul de
licenţă.
Principala metrică utilizată în Extensiile „Enterprise”
Pachetul Enterprise Foundation cuprinde SAP ERP şi cinci (5) Utilizatori SAP Application Professional.
Comenzile pe an reprezintă numărul total de comenzi de vânzări şi servicii sau de aprovizionare create extern prelucrate pe an. Comenzile create
extern sunt comenzile care nu au fost introduse de un Utilizator definit SAP.
Înregistrările de bază reprezintă o relaţie contractuală între companie şi un angajat al cărui stat de plată este calculat.
Posturile sunt definite ca poziţiile dintr-o organizaţie, o unitate de afaceri, un loc geografic etc. care vor fi recrutate potenţial utilizând SAP E-Recruiting.
Reţineţi că acesta nu este identic cu numărul de posturi vacante dintr-un an dat. Fiecare post este egală cu un singur angajat, indiferent dacă postul
este definit ca jumătate de normă sau normă întreagă. De exemplu, să presupunem că o companie are 10.000 de posturi, iar 4.000 sunt funcţionari şi
6.000 sunt muncitori. Aceştia utilizează SAP E-Recruiting pentru a ocupa posturile pentru funcţionari, dar vor utiliza o altă soluţie (sau formular) pentru a
ocupa posturile pentru muncitori. Preţul motorului SAP E-Recruiting ar fi bazat pe 4.000/500 = 8 blocuri.
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Cursantul este definit ca persoana care accesează aplicaţia şi care se angajează în activităţi de învăţare online.
Clienţii / Vânzătorii activi sunt definiţi ca înregistrări de bază active ale partenerilor de afaceri cu date despre tranzacţii financiare din ultimii 2 ani.
Partenerul de afaceri se referă la partenerii de afaceri activi (inclusiv, dar fără a se limita la registre de clienţi sau de furnizori, la filialele sau sediile
centrale acestora).
Venitul este definit ca sumele pe care o companie le încasează din activităţile desfăşurate în mod normal şi ca alte venituri din dobânzi, dividende,
drepturi de autor sau din alte surse.
Pentru SAP Account & Trade Promotion Management and SAP Trade Promotion Optimization trebuie luate în considerare numai veniturile asociate cu
activităţile sau departamentul în care vor fi aplicate funcţiile acestui pachet.
Bugetul de administrare este definit ca bugetul anual total al sectorului public al clientului SAP (mai exact, agenţie, instituţie, program sau
departament)
Bugetul de program este definit ca bugetul pentru aplicarea resurselor organizaţiei de apărare (inerente sau contractate) pentru a furniza capacitatea
necesară definită prin mandatul de livrare a programului şi care este gestionat în aplicaţia Software.
Assets under Management este definit ca activele totale dezvăluite în bilanţ, în măsura în care au fost prelucrate de software-ul SAP.
Utilizatorul este definit ca persoana care accesează software-ul direct sau indirect.
Pentru SAP Real Estate Management: Utilizatorul este definit ca persoana care administrează bunurile de birou, cu amănuntul şi industriale, precum şi
portofoliile similare. Se aplică atât spaţiului deţinut, cât şi celui exploatat, şi include gestiunea bunurilor imobiliare comerciale şi ale companiei.
Pentru SAP Oil & Gas Secondary Distribution: Utilizatorul este definit ca persoana care accesează unul sau mai multe coduri de tranzacţii SAP Oil &
Gas Secondary Distribution.
Unităţile de închiriere sunt definite ca obiecte de închiriere gestionate de SAP Real Estate Management.
Parcelele sunt definite ca unităţile de teren gestionate de software.
Angajaţii sunt definiţi ca numărul total de angajaţi (inclusiv lucrători pe bază de contract) angajaţi de către Titularul licenţei.
Destinatarii comisioanelor sunt persoanele care primesc plăţi de orice tip prin SAP Incentive and Commission Management.
WCM Plant este definită ca o unitate logistică fizică sau o locaţie de reţea.
Tranzacţiile de servicii sunt definite ca suma totală anuală de tichete/cazuri, reclamaţii, incidente, contracte de servicii, cereri de garanţie şi comenzi de
servicii pe fiecare domeniu funcţional de suport business.
Obiectele financiare sunt definite ca numărul de obiecte financiare (sumă cont de grup, cont operaţional, element de cost, companie, centru de profit,
centru de costuri) arhivate în sistemul Master Data Governance.
Volumul de acoperire la riscse referă la volumul de active financiare şi/sau de datorii pentru care va fi implementată contabilitatea pentru acoperire la
risc a ratei dobânzii. Cu cât este mai mare volumul gestionat, cu atât mai multe funcţii de acoperire la risc vor fi necesare.
Obiectele pentru partenerii de afaceri (MDG) sunt definite ca numărul total de obiecte de tip partener de afaceri stocate în sistemul Master Data
Governance. Acestea reprezintă suma tuturor obiectelor furnizorilor, precum şi orice obiect definit de utilizator de tip partener de afaceri (Furnizor, Client
B2B, Persoană de contact B2B, Angajat, Partener de afaceri etc.) Obiectul definit de utilizator este creat utilizând cadrul Mater Data Governance. Un
partener de afaceri este o persoană fizică din cadrul unei organizaţii, un grup de persoane din cadrul unei organizaţii sau chiar o organizaţie care are
orice fel de relaţii de afaceri cu o companie.
Obiectele de produs şi alte obiecte de date sunt definite ca numărul total al obiectelor pentru date de bază stocate în sistemul Master Data
Governance care nu sunt de tip Financiar sau Partener de afaceri. Acestea reprezintă suma tuturor obiectelor materiale, precum şi orice obiect definit de
utilizator de tip obiect (Produs, Articol, Contract, Locaţie, Activ etc.). Obiectul definit de utilizator este creat utilizând cadrul Mater Data Governance.

Principala metrică utilizată cu portofoliile de sectoare industriale
Conturile sunt definite ca tranzacţii (cu titluri de valoare (operaţiuni cu plata în numerar + la termen) şi tranzacţii pe piaţa monetară / de devize) sau
conturi (curente, de economii şi conturi comerciale). Conturile în contextul SAP Capital Yield Tax Management sunt definite ca numărul de conturi (de
exemplu, conturi curente, de economii şi conturi comerciale) care utilizează componenta CYT pentru a calcula impozitele sau pentru a identifica scutirile
de taxe.
Contractele active sunt definite ca un acord între o companie de utilităţi şi un partener de afaceri pentru furnizarea de electricitate, gaze, apă, servicii
de canalizare sau servicii de colectare a deşeurilor/curăţenie pentru partenerul de afaceri. Prin urmare, trebuie întocmit un contract separat pentru
fiecare serviciu furnizat (de exemplu, o companie de utilităţi furnizează electricitate, apă şi servicii de curăţenie unui partener de afaceri, astfel trebuind
întocmite trei contracte separate). Un contract este activ dacă data de finalizare a contractului este ulterioară sau aceeaşi cu data sistemului.
Plăcuţele de înmatriculare înregistrate active sunt definite ca plăcuţe de înmatriculare înregistrate care au primit o factură în ultimele 12 luni.
Valoarea vânzărilor din publicitate este definită ca valoarea totală estimată a tuturor vânzărilor din publicitate generată în SAP Advertising Sales for
Media pe an.

INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAP
SAP Software Use Rights roRO.v.9-2011

18

Bugetul anual din sectorul public este definit ca bugetul total anual din sectorul public al unui client SAP (şi anume, agenţie, instituţie, program sau
departament).
Veniturile şi cheltuielile anuale sunt definite drept Veniturile anuale primite şi Cheltuielile anuale achitate (comisioane, drepturi de autor, repartiţia
veniturilor etc.) pe baza preţurilor stabilite şi a evenimentelor de vânzări prelucrate prin SAP Billing for Telecom. Atât veniturile, cât şi cheltuielile sunt
valori pozitive, astfel încât cheltuielile nu sunt percepute în raport cu veniturile.
Media tranzacţiilor/deplasărilor pe zi (în 12 luni)este definită ca numărul de tranzacţii/deplasări/înregistrări detaliate de evenimente/articole de
facturarepe zitransmise în facturarea convergentă sau în facturarea înregistrărilor detaliate de evenimente. Numărul de tranzacţii pe zi este măsurat ca
numărul mediu de tranzacţii pe parcursul ultimelor 12 luni.
Comanda întârziată este definită ca numărul mediu de sarcini de comenzi întârziate prelucrate în cockpit-ul de comenzi întârziate pe an calendaristic.
Destinatarul comisioanelor bancare este definit ca persoana care primeşte plăţi de orice fel prin ICM în legătură cu activităţile bancare (în baza
contractului de comision existent).
Cardurile bancare sunt definite ca numărul de conturi de card (carduri de credit, carduri de debit) ale căror preţuri vor fi stabilite utilizând soluţia de
optimizare a preţurilor pe bază anualizată.
Locaţii de bază şi la distanţă: O locaţie de bază este un depozit central sau un centru de distribuţie de unde locaţiile la distanţă unt aprovizionate cu
piese de schimb şi materiale. Instalaţiile offshore (de exemplu platformele) sau instalaţiile on-shore la distanţă reprezintă exemple de locaţii la distanţă
din industria de petrol şi gaze. Minele sau centrele de prelucrare reprezintă exemple de locaţii la distanţă din industria mineritului.
Tichetele mari sunt definite canumărul de obiecte (active) finanţate în contractele de leasing într-un an calendaristic. În funcţie de valoarea activelor
concesionate (suma finanţată), sunt definite 5 dimensiuni diferite de tichete pentru SAP Leasing. Tichetele mari sunt, de exemplu, dispozitive pentru
gestionarea energiei, vehicule cu valoare mare, maşini specifice utilizatorului, dispozitive de imprimat, sisteme domotice (valoarea medie a activelor este
cuprinsă între 100.001 şi 500.000 euro).
BOEPD produs: BOEPD reprezintă Barrel of Oil Equivalent per Day (barili echivalent petrol pe zi). Este o unitate de măsură utilizată în industria de
petrol şi gaze, care permite agregarea cantităţilor de hidrocarburi produse, programate sau vândute (din surse convenţionale sau neconvenţionale). De
exemplu, dacă producţia de gaze este măsurată în general ca volum pe perioadă de timp, precum metru cub pe zi, aceasta trebuie convertită în
echivalentul său în barili de petrol, pentru a determina cantitatea totală de petrol şi gaze produsă în măsurări consistente. Conversia la BOEPD este
dată în tabelul de mai jos. Pentru BOEPD produs, se aplică doar hidrocarburile produse. Dacă stabilirea preţurilor nu se poate baza pe BOEPD produs
(operaţiunile în cooperare noi fără producţie de ţiţei brut sau gaze), se va aplica producţia planificată sau estimată a operaţiunii în cooperare.
BOEPD produs în SUA: BOEPD reprezintă barili echivalent petrol pe zi. Este o unitate de măsură utilizată în industria de petrol şi gaze, care permite
agregarea cantităţilor de hidrocarburi produse, programate sau vândute (din surse convenţionale sau neconvenţionale). De exemplu, dacă producţia de
gaze este măsurată în general ca volum pe perioadă de timp, precum metru cub pe zi, aceasta trebuie convertită în echivalentul său în barili de petrol,
pentru a determina cantitatea totală de petrol şi gaze produsă în măsurări consistente. Conversia la BOEPD este dată în tabelul de mai jos. Pentru
BOEPD produs în SUA, se aplică doar hidrocarburile produse în SUA. Dacă stabilirea preţurilor nu se poate baza pe BOEPD produs (operaţiunile în
cooperare noi fără producţie de ţiţei brut sau gaze), se va aplica producţia planificată sau estimată a operaţiunii în cooperare.
BOEPD produs în afara SUA: BOEPD reprezintă barili echivalent petrol pe zi. Este o unitate de măsură utilizată în industria de petrol şi gaze, care
permite agregarea cantităţilor de hidrocarburi produse, programate sau vândute (din surse convenţionale sau neconvenţionale). De exemplu, dacă
producţia de gaze este măsurată în general ca volum pe perioadă de timp, precum metru cub pe zi, aceasta trebuie convertită în echivalentul său în
barili de petrol, pentru a determina cantitatea totală de petrol şi gaze produsă în măsurări consistente. Conversia la BOEPD este dată în tabelul de mai
jos. Pentru BOEPD produs în afara Statelor Unite sunt valabile numai hidrocarburile produse la nivel global cu excepţia celor din Statele Unite. Dacă
stabilirea preţurilor nu se poate baza pe BOEPD produs (operaţiunile în cooperare noi fără producţie de ţiţei brut sau gaze), se va aplica producţia
planificată sau estimată a operaţiunii în cooperare.
BOEPD programat/planificat: BOEPD reprezintă Barrel of Oil Equivalent per Day (barili echivalent petrol pe zi). Este o unitate de măsură utilizată în
industria de petrol şi gaze, care permite agregarea cantităţilor de hidrocarburi produse, programate sau vândute (din surse convenţionale sau
neconvenţionale). De exemplu, dacă producţia de gaze este măsurată în general ca volum pe perioadă de timp, precum metru cub pe zi, aceasta
trebuie convertită în echivalentul său în barili de petrol, pentru a determina cantitatea totală de petrol şi gaze produsă în măsurări consistente. Conversia
la BOEPD este dată în tabelul de mai jos. Pentru BOEPD programat/planificat, se aplică doar hidrocarburile programate/planificate.
BOEPD vândut: BOEPD reprezintă Barrel of Oil Equivalent per Day (barili echivalent petrol pe zi). Este o unitate de măsură utilizată în industria de
petrol şi gaze, care permite agregarea cantităţilor de hidrocarburi produse, programate sau vândute (din surse convenţionale sau neconvenţionale). De
exemplu, dacă producţia de gaze este măsurată în general ca volum pe perioadă de timp, precum metru cub pe zi, aceasta trebuie convertită în
echivalentul său în barili de petrol, pentru a determina cantitatea totală de petrol şi gaze produsă în măsurări consistente. Conversia la BOEPD este
dată în tabelul de mai jos.
Pentru BOEPD vândut, se aplică doar hidrocarburile vândute.

Reguli de conversie: definiţiile de metrică enumerate mai sus se bazează pe metrica BOEPD (barili echivalent petrol pe zi). Clientul poate dori să
folosească pachetele pentru diferite produse petroliere (de exemplu, ţiţei brut, produse rafinate precum benzina, gazele naturale sau gaze petroliere
lichefiate - GPL) şi/sau volume în alte unităţi de măsură (UM) în afara barilului. Pentru a permite conversia acelor produse şi unităţi de măsură în
BOEPD, poate fi utilizat următorul tabel de conversii.
Factori de conversie:
De convertit:
Ţiţei brut*

tone (metrice)
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kilolitri

barili

galoane americane
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tone/

an
Din

Înmulţit cu

Tone (metrice)

1

1,165

7,33

307,86

-

Kilolitri

0,8581

1

6,2898

264,17

-

Barili

0,1364

0,159

1

42

-

Galoane americane

0,00325

0,0038

0,0238

1

-

Barili/zi

-

-

-

-

49,8

*Pe bază de gravitaţie medie globală.
Din
Produse

barili în tone

tone în barili

kilolitri în tone

tone în kilolitri

Înmulţit cu
GPL

0,086

11,6

0,542

1,844

Benzină

0,118

8,5

0,740

1,351

Kerosen

0,128

7,8

0,806

1,240

Motorină

0,133

7,5

0,839

1,192

Păcură

0,149

6,7

0,939

1,065

De convertit:
Gaz natural şi GNL
Din
1 miliard
cubici GN

miliarde de metri miliarde
de milioane de tone milioane
cubici GN
picioare cubice GN echivalent petrol
tone GNL
Înmulţit cu

de metri 1

de trilioane de unităţi milioane de barili
termale britanice
echivalent petrol

35,3

0,90

0,73

36

6,29

1 miliard de picioare 0,028
cubice GN

1

0,026

0,021

1,03

0,18

1 milion de tone 1,111
echivalent petrol

39,2

1

0,805

40,4

7,33

1 milion de tone GNL

48,7

1,23

1

52,0

8,68

1 trilion de unităţi 0,028
termale britanice

0,98

0,025

0,02

1

0,17

1 milion de barili 0,16
echivalent petrol
Unităţi de măsură

5,61

0,14

0,12

5,8

1

1,38

1 tonă metrică = 2204,62 lb.
= 1,1023 tone scurte
1 kilolitru = 6,2898 barili
1 kilolitru = 1 metru cubic
1 kilocalorie (kcal) = 4,187 kJ = 3,968 Btu
1 kilojoule (kJ) = 0,239 kcal = 0,948 Btu
1 unitate termală britanică (BTU) = 0,252 kcal = 1,055 kJ
1 kilowatt-oră (kWh) = 860 kcal = 3600 kJ = 3412 BTU
Utilizator OGSD: utilizatorul SAP Oil & Gas Secondary Distribution este un utilizator care lucrează cu unul sau mai multe coduri de tranzacţii SAP
OGSD.
Partener de afaceri
Partenerii de afaceri pentru SAP In-House Cash sunt definiţi ca înregistrări de bază active ale partenerilor de afaceri cu date despre tranzacţii financiare
din ultimii 2 ani. Partenerii de afaceri activi reprezintă filialele, sediile centrale şi băncile externe relevante. Băncile externe sunt definite ca băncile care
vor fi utilizate pentru transferul de numerar între In-House Cash Center (sediul central) şi banca externă.
Partenerii de afaceri pentru SAP Bank Communication Management sunt definiţi ca înregistrări de bază active ale partenerilor de afaceri cu date despre
tranzacţii financiare din ultimii 2 ani. Partenerii de afaceri activi sunt clienţii şi furnizorii relevanţi cu date despre tranzacţiile financiare din ultimii 2 ani.
Partenerul de afaceri pentru SAP Constituent Services for Public Sector este definit ca un cetăţean sau solicitant de subvenţie.
Partenerul de afaceri pentru SAP Payment Processing for Public Sector şi SAP Receivables and Payables Management for Public Sector este definit ca
un cetăţean, organizaţie sau companie.
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Partenerul de afaceri pentru SAP Tax and Revenue Management for Public Sector este definit ca un cetăţean, contribuabil, agent fiscal / contabil pentru
taxe.
Punctele de control pentru numerar sunt definite ca numărul de puncte de control pentru numerar precum oficiile bancare (filiale), ATM-uri, seifuri
centrale şi seifuri bancare centrale create şi utilizate pentru planificarea reţelei de cerere şi ofertă de monedă în APO (Advanced Planning and
Optimization).
Cazurile de reclamaţii sunt definite ca numărul de reclamaţii noi create în Claims Management pe parcursul unui an.
Anunţurile la mica publicitate sunt definite ca numărul de versiuni de anunţuri create cu editorul de anunţuri SAP pe parcursul unui an.
Mărfurile vândute sunt definite ca numărul de mărfuri vândute (de exemplu, concentrat de cupru, molibden, minereu de fier, aur, cărbune, plumb), aşa
cum au fost create în SAP ERP.
Creditele de consum sunt definite ca numărul de credite de consum (credite auto al căror preţ va fi stabilit utilizând instrumentul de optimizare a
preţurilor, pe bază anualizată.
Contul de contract pentru SAP Customer Financial Management for Utilities şi SAP Customer Financial Management for Wholesale Utilities este definit
drept contul în care sunt prelucrate datele de înregistrare pentru contracte sau articolele de contracte cărora li se aplică aceleaşi acorduri de
încasare/plată.
Contul de contract pentru SAP Customer Financial Management for Utilities şi SAP Convergent Invoicing for Telecommunications este definit drept
contul în care sunt prelucrate datele de înregistrare pentru contracte sau articolele de contracte cărora li se aplică aceleaşi acorduri de încasare/plată.
Stabilirea preţului se bazează pe numărul maxim de conturi de contract din fişierul principal.
Contul de contract pentru SAP Bill-to-Cash Management for Postal şi SAP Bill-to-Cash Management for Postal, opţiunea pentru facturare convergentă:
în acest context, un cont de contract este definit drept un cont în care sunt prelucrate datele de înregistrare pentru contracte sau articolele de contracte
pentru care se aplică acelaşi acord de încasare/plată. Stabilirea preţului se bazează pe numărul maxim de conturi de contract din fişierul principal.
Conturile de contract sunt registre auxiliare de client pentru acumularea articolelor deschise şi a plăţilor. În funcţie de client, pot fi utilizate diverse
conturi.
Conturile de companie sunt definite ca numărul de conturi de companie. Conturile de companie sunt depozite şi produse de plată cu valoare mare şi
nivel mare de individualizare pentru piaţa companiilor, care fac adesea parte din grupuri / structuri de conturi ierarhice. Stabilirea preţului se face, în
general, pe baza grupului de conturi, nu pe bază de conturi individuale (de exemplu, cash pooling). Conturile de companie pot fi incluse într-un contract
de bază şi, în acest caz, pot fi gestionate de o aplicaţie SAP for Banking sau printr-un sistem extern.
Clienţii corporaţie sunt definiţi ca numărul de Fişiere de client care reprezintă numărul de parteneri de afaceri (clienţi, interese potenţiale, contacte
etc.); se face distincţia între Clienţi de retail, Clienţi corporaţie şi Angajaţi bancari (în cazul help desk-urilor pentru angajaţi); trebuie luaţi în considerare
toţi partenerii de afaceri relevanţi pentru utilizarea planificată a soluţiei (anumite departamente/filiale, grupuri de clienţi etc.). În cazul help desk-urilor
pentru angajaţi (utilizând SAP Solution Manager), această metrică trebuie aplicată personalului care utilizează help desk-ul. Pentru angajaţii care doar
raportează problemele se va percepe o taxă de Utilizator de tip Employee.
Împrumuturile pentru corporaţii sunt definite ca produse de împrumut cu nivel mare de individualizare pentru piaţa companiilor cu valoare mare.
Clientul este definit ca numărul de înregistrări de partener active din baza de date.
Clienţii vânduţi către sunt calculaţi astfel:


Numărul de clienţi unici care fac parte din orice campanie (eliberată) activă într-un an calendaristic indicat

PLUS


Numărul de participanţi unici, activi în programele de fidelizare dintr-un an calendaristic

Un participant este considerat activ dacă starea înregistrării de participare la program este „activă” în sistemul SAP CRM, indiferent de numărul de
activităţi înregistrate de acesta.
Tonele pentru capacitatea totală de transport (DWT) sunt definite drept capacitatea totală pe care o transportă sau o poate transporta în siguranţă o
navă. Pentru alte moduri de transport, o unitate DWT corespunde unei Tone.
Depozitele sunt definite ca numărul de conturi de depozit (de economisire, piaţă monetară, curente, CD-uri etc.) ale căror preţuri vor fi stabilite utilizând
soluţia de optimizare a preţurilor pe bază anualizată.
Instrumentele financiare derivate sunt definite ca instrumentele financiare a căror valoare se bazează pe alt titlu de valoare..
Dispozitivul este definit ca un Dispozitiv POS (Point of Sales) sau Dispozitiv mobil pentru aplicaţia Mobile POS.
Angajaţii programaţi reprezintă numărul maxim de angajaţi care trebuie luaţi în considerare în timpul unei execuţii de programare.
Articolele de echipamente sunt definite ca înregistrările de bază ale echipamentelor. Fiecare înregistrare de bază a echipamentelor care este alocată
Gestiunii echipamentelor şi instrumentelor (ETM) este luată în calcul pentru stabilirea preţului. O înregistrare de bază a echipamentelor poate fi
configurată ca un articol individual (de exemplu, o macara) sau ca un „echipament cu mai multe piese” (care poate avea, de exemplu, 100 de maşini de
găurit în inventar), în ambele cazuri, o singură înregistrare de bază a echipamentelor este luată în considerare pentru stabilirea preţului.
Evenimentele sunt definite ca numărul maxim de înregistrări de date de evenimente care sunt prelucrate şi stocate în baza de date pentru o perioadă
de un an.
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Articolele finalizate sunt definite ca numărul de produse finite suplimentare create sau întreţinute pe an de client. Articolul finalizat reprezintă vehicule
şi ansambluri mari, de exemplu motoare, osii şi transmisii. Sunt acoperite cererile de garanţii create de comenzile de servicii Dealer Business
Management (DBM), transmise sau primite prin sistemul SAP DBM şi care nu sunt prelucrate ulterior. În cazul utilizării prelungite a acestor funcţionalităţi
de garanţie această excepţie nu se aplică. Stabilirea preţului pentru cererile de garanţie (cereri de servicii) va respecta stabilirea preţului conform
pachetului „SAP Aftersales Support for Automotive”.
Produsele finite sunt definite ca numărul de articole finalizate planificat în matricea de planificare rapidă, în tabelul de stabilire a secvenţelor şi / sau în
planificarea mix-ului de modele.
Echivalent normă întreagă (Full-time Equivalent - FTE) face referire atât la angajaţii interni ai organizaţiei care deţine licenţa, cât şi la persoanele
care nu sunt angajate intern dar care pot fi angajate pentru activităţi urgente, temporar sau permanent, şi care primesc de lucru, îşi desfăşoară lucrul şi
sunt gestionaţi de organizaţia care deţine licenţa în scopul gestionării dezastrelor şi a situaţiilor de urgenţă.
Activele finanţabile sunt definiteca Funding Workplace, Mortgage & Leasing.
Activele finanţate sunt definite ca toate contractele (leasing, împrumuturi etc.) gestionate de SAP Funding Management care sunt refinanţate în
prezent. În acest context, suma efectivă este suma tuturor tranzacţiilor de refinanţare cu starea „fixat” sau „finanţat”.
Primele brute subscrise (GWP) ale unei companii de asigurări reprezintă primele brute totale dintr-un an fiscal prelucrate de soluţia SAP.
Gigawattul (GW) este definit ca măsura pentru capacitatea instalată. Capacitatea instalată reprezintă capacitatea maximă de producţie a unei unităţi
logistice bazată pe capacitatea nominală. În cazul unei centrale electrice, trebuie luată în considerare atât energia electrică, cât şi puterea calorică.
Capacitatea instalată a unei centrale electrice se măsoară în waţi şi se utilizează, de obicei, ca megawaţi (MW) sau gigawaţi (GW).
Produsele de credit cu garanţie imobiliară sunt definite ca numărul de împrumuturi şi linii de credit cu garanţie reală imobiliară (de exemplu HELOC,
HEL şi FRLO) al căror preţ va fi stabilit utilizând soluţia de optimizare a preţurilor pe bază anualizată.
Împrumuturi cu valoare mare: numărul de împrumuturi cu valoare mare. Împrumuturile cu valoare mare au, în general, o structură complexă şi un
nivel mare de individualizare a clienţilor în domeniul corporate banking. Acestea pot fi incluse în refinanţare prin sindicalizări.
Înregistrările de interacţiune sunt definite ca numărul total de înregistrări de interacţiune create pe an de către centrul de interacţiune SAP CRM.
Operaţiunea în cooperare este definită ca un acord contractual prin care se asociază două sau mai multe părţi în scopul executării unei anumite
activităţi comerciale. Toate părţile convin să împartă profitul şi pierderea întreprinderii. Trebuie luat în considerare numărul maxim de operaţiuni în
cooperare pe an.
Venitul din licenţă este definit ca valoarea anuală pe care o companie o creează din monetizarea licenţei de proprietate intelectuală care este
gestionată în cadrul sistemului SAP IPM. Veniturile din licenţă includ validarea financiară pentru tranzacţiile comerciale care este implementată în SAP
IPM dar duce la o plată de intrare, precum o tranzacţie de tip barter.
Seturile de limite sunt definite ca numărul de seturi de limite curente utilizate în sistem.
Volum de împrumuturidin Bilanţ: volumul de împrumuturi din bilanţ.
Locaţiile logistice sunt definite ca unităţi logistice, centre de distribuţie, clienţi şi furnizori creaţi în SAP APO (Advanced Planning and Optimization)
unde sunt planificate produsele şi resursele.
Locaţia din cadrul scenariului de Colaborare cu clienţii reprezintă o informaţie de bază care trebuie să fie definită la implementarea şi utilizarea
sistemului. Locaţia se referă la orice unitate logistică, depozit, centru de distribuţie utilizat în colaborarea cu clienţii care face parte din procesele de
colaborare incluse în scenariul de Colaborare cu clienţii. Aceasta include locaţii ale clienţilor în care, de exemplu, intră bunuri, şi locaţii ale furnizorilor
care, de exemplu, expediază bunuri, sau locaţii care trebuie definite în sistem în timpul executării scenariilor de Colaborare cu clienţii.
Locaţia din cadrul scenariului de Fabricaţie externalizată reprezintă o informaţie de bază care trebuie să fie definită la implementarea şi utilizarea
sistemului. Locaţia se referă la orice unitate logistică, depozit, centru de distribuţie utilizat în colaborarea cu clienţii care face parte din procesele de
colaborare incluse în scenariul de Fabricaţie externalizată. Aceasta include toate locaţiile deţinute şi gestionate de fabricantul contractual, precum şi
toate locaţiile secundare ale clienţilor în care, de exemplu, intră bunuri sau care trebuie definite în sistem în timpul executării scenariilor de Fabricaţie
externalizată.
Locaţia din cadrul scenariului de Colaborare de calitate este definită ca o informaţie de bază care trebuie să fie definită la implementarea şi
utilizarea sistemului. Locaţia se referă la orice unitate logistică, depozit, centru de distribuţie implicat în colaborarea care face parte din procesele de
colaborare acoperite în scenariul de Colaborare de calitate. Aceasta include toate locaţiile deţinute şi gestionate de furnizor, precum şi toate locaţiile
secundare ale clienţilor în care, de exemplu, intră bunuri sau care trebuie definite în sistem în timpul executării scenariilor de Colaborare de calitate.
Locaţia din cadrul scenariului de Colaborare cu furnizorii este definită ca o informaţie de bază care trebuie să fie definită la implementarea şi
utilizarea sistemului. Locaţia se referă la orice unitate logistică, depozit, centru de distribuţie utilizat în colaborarea cu clienţii care face parte din
procesele de colaborare incluse în scenariul de Colaborare cu furnizorii. Aceasta include toate locaţiile deţinute şi gestionate de furnizor, precum şi toate
locaţiile secundare ale clienţilor în care, de exemplu, intră bunuri sau care trebuie definite în sistem în timpul executării scenariilor de Colaborare cu
furnizorii.
Locaţia din cadrul scenariului de Fabricaţie simplificată este definită ca toate locaţiile partenerilor (atât locaţii de client, cât şi locaţii de furnizor) din
fişierul principal al soluţiei SNC (ICH), dar şi ca toţi partenerii JIT/JIS (Just-in-time/Just-in-sequence) conectaţi din tabelul JITCU. Fiecare locaţie de
partener cu licenţă conţine în plus 50.000 apeluri JIT/JIS la intrare pe an. În acest caz, locaţiile de partener conectate/partenerii conectaţi sunt număraţi
per unitatea logistică a clientului, pentru a calcula taxa de licenţă (de ex. 2 unităţi logistice de furnizor ale unei companii care expediază către o unitate
logistică de client vor fi numărate ca 2 locaţii de partener).
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Obiectul de întreţinere reprezintă toate obiectele definite în fişierul principal MSP (Maintenance and Service Planning) (agregate mari precum aparate
de zbor, motoare).
Tranzacţiile de marketing: sunt definite ca numărul de campanii active definite în sistemul SAP CRM plus numărul de participări active pe an la
programul Market Development Fund (MDF). Participarea activă la programul MDF reprezintă participarea prin care partenerul a trimis cel puţin două
cereri de iniţiativă pe anul respectiv.
Numărul mediu de tichetereprezintă numărul de obiecte (active) finanţate în contractele de leasing într-un an calendaristic. În funcţie de suma
finanţată, sunt definite 5 dimensiuni diferite de tichete pentru SAP Leasing. Tichetele medii sunt, de exemplu, camioanele, vehiculele mari,
echipamentele de construcţii şi stivuitoarele (valoarea activelor este cuprinsă între 50.001 € şi 100.000 €).
Ipotecile sunt definite ca numărul de conturi de ipotecă ale căror preţuri vor fi stabilite utilizând soluţia de optimizare a preţurilor pe bază anualizată.
Micro-împrumuturile sunt definite ca împrumuturi cu nivel mare de standardizare şi cu valoare mică, acordate de o bancă sau de o altă instituţie în
ţările emergente. Micro-împrumuturile pot fi acordate adesea fără garanţie, unei persoane sau prin creditare de grup.
Conturile micro de economisire sunt definite ca servicii de depozit cu nivel mare de standardizare care permit persoanelor să depoziteze sume mici
de bani în scopul utilizării viitoare, adesea fără cerinţe de sold minim. Nu poate fi un cont de depozit fix.
Număr de cazuri pe an sunt definite ca informaţiile aferente unui anumit eveniment care sunt prelucrate de un manager de cazuri. Ca un concept
înrudit, un caz reprezintă informaţiile întreţinute într-un folder fizic de fişiere întreţinut ca înregistrare în sistemul SAP.
Obiectele reprezintă contractele de produse financiare vândute pe piaţa de retail şi în schimburile extrabursiere (OTC) (de exemplu, împrumuturi,
facilităţi de credit) şi produse standardizate care pot fi cumpărate şi vândute pe piaţa liberă (la bursa de mărfuri) (de exemplu, acţiuni, opţiuni cotate la
bursă, obligaţiuni).
Zile în ambulatoriu pe an: ziua în ambulatoriu este definită ca ziua calendaristică în care un pacient a fost tratat ca pacient în ambulatoriu, indiferent de
volumul de lucru efectuat în ziua respectivă şi de modul în care lucrul a fost documentat în sistemul SAP (în unul sau în mai multe cazuri de tratament şi
în caz de una sau de mai multe vizite).
Vizualizările de pagină (pe an) sunt definite ca numărul de vizualizări reuşite ale unei pagini Web cu ajutorul unui browser de utilizator (timp de 12 luni),
conform înregistrărilor din fişierele de jurnal ale server-ului Web. Doar paginile web referitoare la serverul SAP fac parte din această metrică.
P/C/S bazat pe flux de numerar: împrumuturile bazate pe flux de numerar, cu excepţia împrumuturilor retail, sunt definite astfel:
1. Private Banking / Complex Individual / SME Banking / Ipoteci includ produsele cu un anumit nivel de personalizare la nivel de client pentru persoanele
fizice şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
2. Împrumuturile pentru corporaţii sunt produse de împrumut cu nivel mare de individualizare pentru piaţa companiilor şi pot avea, de asemenea, o
structură complexă.
3. Poziţii de titluri de valoare
Participantul este definit ca un membru al unui context pentru controlul accesului sau ca un utilizator de Business Context Viewer.
Pacienţi trataţi pe an: numărul de pacienţi trataţi într-un an calendaristic de către instituţiile suportate de sistemul SAP. Pacienţii sunt luaţi în calcul o
singură dată, indiferent de numărul de tratamente primite în spital într-un an.
Persoanele tratate în cadrul Populaţiei sunt definite ca numărul de persoane care aparţin populaţiei tratate în reţeaua de îngrijire medicală căreia i se
aplică produsul.
Locaţiile fizice sunt definite ca toate minele, dispozitivele de concentrare, instalaţiile de prelucrare, topitoarele, rafinăriile, centrele de distribuţie
(depozitele de materiale) şi porturile.
PdC (Punct de contorizare) care are alocat un contor inteligent activ.Un Punct de contorizare (PdC) este punctul în care este furnizat un serviciu de
distribuţie sau un alt serviciu. Un contor este avansat dacă suportă comunicaţii bidirecţionale (cunoscut şi drept „contor inteligent”); un contor este activ
dacă starea din sistem a fost setată la „activ” (acest lucru este efectuat de obicei după ce contorul a fost instalat, pentru a indica faptul că este pregătit
contorul); un contor este „alocat” la un PdC dacă a fost integrat într-o instalaţie şi dacă această instalaţie a fost alocată la PdC.Tone de producţie:
tonele de producţie sunt definite ca volumul de producţie pe parcursul unui an.
Unitate logistică mică: este definită ca unitatea logistică având maxim 500 de angajaţi. O unitate logistică este un spaţiu fizic deţinut sau exploatat de o
întreprindere suportată de Software. Angajaţii pe unitate logistică reprezintă toţi angajaţii şi contractanţii care lucrează în unitatea logistică.
SAP Product Structure Synchronization: fiecare unitate logistică de fabricaţie externalizată va fi considerată drept unitate logistică mică. O unitate
logistică de fabricaţie externalizată este un spaţiu fizic deţinut sau exploatat de un furnizor sau partener care face parte din scenariul de inginerie şi
fabricaţie suportat de Product Structure Synchronization.
Unitatea logistică medie este definită ca unitatea logistică având un număr de angajaţi cuprins între 501 şi 5.000. Unitatea logistică este un spaţiu fizic
deţinut sau exploatat de o întreprindere suportată de Software. Angajaţii pe unitate logistică înseamnă toţi angajaţii şi contractanţii care lucrează în
unitatea logistică.
Unitatea logistică mare este definită ca unitatea logistică având peste 5.000 de angajaţi. Unitatea logistică este un spaţiu fizic deţinut sau exploatat de
o întreprindere suportată de Software. Angajaţii pe unitate logistică înseamnă toţi angajaţii şi contractanţii care lucrează în unitatea logistică.
Pentru SAP Operations Management for Mining: unităţile logistice reprezintă mine, dispozitive de concentrare, instalaţii de prelucrare, topitoare, rafinării,
centre de distribuţie (depozite de materiale) şi porturi. Angajaţii includ proprii angajaţi responsabili cu operaţiile, contractanţii, personalul responsabil cu
administrarea şi întreţinerea.
PdC-uri: PdC-ul (punct de contorizare) este punctul în care este furnizat un serviciu de distribuţie sau un alt serviciu.
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Bugetul de portofoliu gestionat cu SAP Business Planning for T&L este definit ca bugetul total anual (pe an calendaristic sau fiscal) alcătuit din articole
„active” combinate de portofoliu conţinute în SAP Business Planning for T&L.
Punctul de vânzare (Point of Sales - POS) este definit ca un magazin fizic sau shop-in-shop. Stabilirea preţului se bazează pe numărul total de intrări
de POS în fişierul principal.
Tranzacţii POS: numărul anual de comenzi de vânzare bazate pe documentele tranzacţiilor de afaceri declanşate de sistemul SAP CRM şi de poziţiile
individuale ale tranzacţiilor PoS (Punct de vânzare) executate în sistemul SAP CRM.
Conturi Private Banking / SME: Conturile Private Banking /SME reprezintă numărul de conturi Private Banking / SME. Produse de tipul conturilor de
depozit cu un anumit nivel de individualizare a clienţilor. Conturile Private Banking / SME pot fi incluse într-un contract de bază şi, în acest caz, pot fi
gestionate de o aplicaţie SAP for Banking sau printr-un sistem extern.
Împrumuturi Private Banking, Complex Individual, SME: numărul de împrumuturi Private, Complex Individual sau SME. Acesta include gestionarea
produselor cu un anumit nivel de personalizare la nivel de client pentru persoanele fizice şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Gama de produse
acoperită este aceeaşi cu produsele retail banking, dar au un nivel mai mare de complexitate, un nivel mai mare de individualizare şi valoare.
Bugetul de cheltuieli din sectorul public: bugetul de cheltuieli anual din sectorul public conform înregistrărilor publicate referitoare la obligaţiile de
aprovizionare prin bugetul anual.
Volum de cheltuieli R&D: cheltuielile anuale ale companiei sau a unităţilor de afaceri relevante pentru activităţile R&D din declaraţiile financiare,
inclusiv numărul total de angajaţi, echipamentele şi proiectele aferente.
Conturi de retail: numărul conturilor de retail. Conturile de retail sunt produse de depozit standardizate cu structuri simple şi valoare mică pentru piaţa
de masă. Conturile interne vor fi, de asemenea, introduse în categoria conturilor de retail. Conturile de retail pot fi incluse într-un contract de bază.
Flux de numerar de retail: împrumuturile retail bazate pe fluxul de numerar reprezintă produse de împrumut bazate pe flux de numerar standardizat
pentru segmentul de piaţă în masă al persoanelor fizice. Gama de produse acoperă împrumuturi cu structuri simple şi valori mici pentru finanţarea
produselor clienţilor, autovehicule şi călătorii.
Clienţii de retail : numărul Fişierelor de client = numărul partenerilor de afaceri (clienţi, interese potenţiale, contacte etc.); se face distincţia între Clienţi
de retail, Clienţi corporaţie şi Angajaţi bancari (în cazul help desk-urilor pentru angajaţi); trebuie luaţi în considerare toţi partenerii de afaceri relevanţi
pentru utilizarea planificată a soluţiei (anumite departamente/filiale, grupuri de clienţi etc.).
În cazul help desk-urilor pentru angajaţi (utilizând SAP Solution Manager), această metrică trebuie aplicată personalului care utilizează help desk-ul.
Pentru angajaţii care doar raportează problemele trebuie licenţiat un Utilizator de tip Employee.
Împrumuturi de retail: numărul împrumuturilor de retail. Împrumuturile de retail sunt produse de împrumut standardizate pentru segmentul pieţei de
masă reprezentat de persoanele fizice. Gama de produse acoperă în general împrumuturile cu structuri simple şi valori mici.
Cheltuieli cu drepturile: reprezintă suma totală a cheltuielilor anuale ale unei companii pentru achiziţia de drepturi de proprietate intelectuală.
Cheltuielile cu drepturile includ validarea financiară a tranzacţiilor comerciale care sunt implementate în SAP IPM dar care nu duc la cheltuieli de ieşire,
precum tranzacţiile comerciale de tip barter.
Valoarea oportunităţilor de vânzare is este definită ca valoarea totală estimată a oportunităţilor de vânzare create în sistemul SAP CRM pe an.
Comenzile de vânzări sunt definite ca numărul anual de comenzi de vânzări bazate pe documente de comandă care sunt executate în sistem şi
declanşate din SAP CRM.
Valoarea vânzărilor este definită ca valoarea totală estimată a vânzărilor generate în SAP Product Sales and Distribution for Media pe an.
Creanţele garantate pentru corporaţii reprezintă creanţe cu nivel mare de individualizare (împrumut, credit, linie de credit etc.) pentru piaţa
întreprinderilor, gestionate de o aplicaţie SAP for Banking sau de un sistem extern şi garantate cu unul sau mai multe obiecte de garanţie.
Micro-împrumuturile garantate sunt definite ca sume mici de bani împrumutate unui client de o bancă sau de o altă instituţie, unei persoane fizice sau
prin creditare de grup.
Creanţele garantate Private Banking, Complex Individual, SME Receivables sunt creanţe (împrumut, credit, linie de credit) cu un nivel mare de
individualizare a clienţilor, gestionate de o aplicaţie SAP for Banking sau de un sistem extern şi garantate cu unul sau mai multe obiecte de garanţie.
Creanţele de retail garantate reprezintă creanţe standardizate (împrumut, credit, linie de credit etc.) pentru piaţa de masă, gestionate de o aplicaţie
SAP for Banking sau de un sistem extern şi garantate cu unul sau mai multe obiecte de garanţie.
Interogările de servicii sunt definite ca numărul anual de interogări referitoare la servicii, inclusiv tipuri de procese de serviciu: reclamaţii, comenzi de
servicii, incidente legate de servicii, cereri de servicii, cereri de modificare a comenzilor de reparaţie, cereri de garanţie şi probleme.
Inventarul pieselor de schimb reprezintă valoarea curentă a inventarului de piese de schimb la data cheie a bilanţului, conform principiilor contabile
aplicabile.
Cererile de servicii şi cererile de garanţie sunt definite ca numărul de interogări referitoare la servicii pe an, inclusiv tipuri de procese de serviciu:
reclamaţii, comenzi de servicii, cereri de servicii, cereri de modificare a comenzilor de reparaţie, cereri de garanţie şi probleme, plus numărul cererilor de
garanţie (prelucrate în ERP).
Livrarea este definită ca o livrare fizică a mărfurilor de la origine la destinaţie. Livrările sunt consolidate, conform reprezentării din software pe o
perioadă de un an.
Furnizori de servicii logistice: livrările sunt consolidate (comenzi/înregistrări sau linii de articol) conform reprezentării din sistem pe o perioadă
de un an. Termenul industrial de "scrisoare de trăsură" (rutier, aerian sau maritim) se referă şi la o livrare în cadrul sistemului SAP.
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Produse de morărit: livrările sunt consolidate conform reprezentării din sistem pe o perioadă de un an. În industria produselor de morărit,
expediţiile corespund cu livrările, transporturile, containerele, camioanele sau cu vagoanele.
Produsele clienţilor: livrările sunt consolidate conform reprezentării din sistem pe o perioadă de un an. În industria produselor clienţilor,
expediţiile corespund cu livrările, comenzile sau cu încărcările (=vehicule).
Poştal: livrările sunt consolidate conform reprezentării din sistem pe o perioadă de un an. Livrările sunt întotdeauna considerate ca unităţi de
transport. Pe lângă livrări, mai pot fi unităţi de transport şi conteinerele, unităţile de manipulare, comenzile, vehiculele sau pachetele.
Small Tickets sunt definite ca numărul de obiecte (active) finanţate în contractele de leasing într-un an calendaristic. În funcţie de suma finanţată, sunt
definite 5 dimensiuni diferite de tichete pentru SAP Leasing. Tichetele mici, de exemplu, vehiculele mici, dispozitivele medicale, echipamentele IT
(valoarea activelor este cuprinsă între 5.001 € şi 50.000 €).
Înregistrările de bază ale pieselor de schimb reprezintă valoarea curentă a inventarului de piese de schimb la data cheie a bilanţului, conform
principiilor contabile aplicabile.
Volumul de cheltuieli este definit ca suma totală a cheltuielilor anuale ale unei companii pentru achiziţionarea tuturor bunurilor şi serviciilor directe şi
indirecte. La licenţierea aplicaţiei SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for Brazil (NFE-Inbound), va fi luat în considerare doar volumul de cheltuieli
din Brazilia.
Studentul este definit ca un student înscris la o instituţie de învăţământ pentru o perioadă de timp pe parcursul anului academic. Notă: studenţii care au
acces la pachete pentru vizualizarea de documente, modificarea adresei, plata facturilor şi confirmări de livrare nu au nevoie de utilizator denumit.
Abonamentele sunt definite ca un acord între client şi furnizor, pentru accesul la sau utilizarea unui serviciu furnizat prin anumiţi termeni şi anumite
condiţii. Un client sau abonat poate avea unul sau mai multe abonamente diferite pentru servicii diferite sau similare. Într-un grup, fiecare abonament
inclus pentru un serviciu principal este considerat ca un abonament (de exemplu într-un grup Triple Pay cu servicii de tip Mobile, Internet Broadband şi
IPTV, vor fi percepute trei abonamente)
Împrumuturi sindicalizate: împrumuturi sindicalizate en-gros, şi anume big tickets (de exemplu, pentru proiecte de infrastructură).
Comenzile telecom sunt definite ca numărul total anual de comenzi şi abonamente telecom (pentru servicii individuale sau pachete de servicii),
procese de modificare (de exemplu, modificări de tarife sau abonamente) şi rezilieri.
Titlurile sunt definite ca numărul de titluri gestionate activ pe ultimii trei ani, conform raportării editorului.
Tonaj produs: tonajul maxim produs într-o zi.
Serviciile legate de deplasări/vehicule (pe zi) reprezintă numărul total de tranzacţii pe zi prelucrate de sistemul de remuneraţie convergentă care sunt
definite ca ieşiri de stabilire a preţului (unde o intrare de tip Înregistrare detaliu de eveniment/poziţie facturabilă poate genera una sau mai multe ieşiri de
stabilire a preţului). În cazul în care mai multe părţi participă la Serviciul legat de deplasări/vehicule, tranzacţiile suplimentare declanşate de motorul SAP
Convergent Charging în scop de regularizare trebuie adăugate la tranzacţiile originale.
Tranzacţii pe zi: reprezintă numărul total de tranzacţii pe zi prelucrate de sistemul de remuneraţie convergentă care sunt definite ca ieşiri de stabilire a
preţului (unde o intrare poate genera una sau mai multe ieşiri de stabilire a preţului). Cantitatea Tranzacţiilor pe zi licenţiate trebuie să fie suficient de
mare pentru a corespunde cu zilele de consum maxim, şi anume, în orice zi dată din an volumul Tranzacţiilor pe zi efective a ieşirilor de preţuri trebuie
să fie mai mic sau egal cu volumul Tranzacţiilor pe zi licenţiat.
Telecomunicaţii preplătite: ieşirile de preţuri sau remuneraţii pentru conturile care au plătit sau au fost plătite în avans pentru serviciile consumate.
Telecomunicaţii postplătite: ieşirile de preţuri sau remuneraţii pentru conturile care vor plăti pentru serviciile consumate după generarea facturii sau a
fişei de plătitor.
Vehicule: numărul de articole comandate finalizate într-un an. Articolele finalizate sunt vehicule şi ansambluri mari, de exemplu motoare, osii şi
transmisii.
Tichetele foarte mari sunt definite ca numărul de obiecte (active) finanţate în contractele de leasing într-un an calendaristic. În funcţie de suma
finanţată, sunt definite 5 dimensiuni diferite de tichete pentru SAP Leasing. Tichetele foarte mari sunt, de exemplu, vapoare, centrale electrice, platforme
de petrol, avioane, proiecte IT complexe (valoarea activelor depăşeşte 500.000 €).
Tichetele foarte mici sunt definite ca numărul de obiecte (active sau servicii fără active) finanţate în contractele de leasing într-un an calendaristic. În
funcţie de suma finanţată, sunt definite 5 dimensiuni diferite de tichete pentru SAP Leasing. Tichetele foarte mici sunt, de exemplu, computere, laptopuri,
copiatoare, imprimante (valoarea activelor este cuprinsă între 0 € şi 5.000 €).
Dimensiunea ponderată a organizaţiei în FTE: dimensiunea ponderată a organizaţiei reflectă numărul de persoane echivalente cu normă întreagă
(FTE) angajate în organizaţie – inclusiv personalul militar, civil şi în rezervă.
Depozitul reprezintă o clădire, cameră sau un spaţiu dintr-o fabrică sau loc de activitate folosit pentru depozitarea mărfurilor, materiilor prime sau a
pieselor (produse semifabricate).
Depozitul mic este un depozit având maxim 5.000 articole de livrare pe zi. Depozitul reprezintă o clădire, cameră sau un spaţiu dintr-o fabrică sau loc
de activitate folosit pentru depozitarea mărfurilor, materiilor prime sau a pieselor (produse semifabricate). În scopul stabilirii dimensiunii unui depozit
articolul de livrare reprezintă articolul individual de livrare de intrare sau ieşire al livrării efective în cazul unei intrări sau ieşiri de bunuri şi poate consta
într-un material, o cantitate, o specificaţie a unei locaţii, o dată de intrare în depozit sau de ridicare din depozit şi un lot.
Depozitul mediu este un depozit având între 5.001 şi 35.000 articole de livrare pe zi. Depozitul reprezintă o clădire, cameră sau un spaţiu dintr-o fabrică
sau loc de activitate folosit pentru depozitarea mărfurilor, materiilor prime sau a pieselor (produse semifabricate). În scopul stabilirii dimensiunii unui
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depozit articolul de livrare reprezintă articolul individual de livrare de intrare sau ieşire al livrării efective în cazul unei intrări sau ieşiri de bunuri şi poate
consta într-un material, o cantitate, o specificaţie a unei locaţii, o dată de intrare în depozit sau de ridicare din depozit şi un lot.
Depozitul mare este un depozit având peste 35.000 articole de livrare pe zi. Depozitul reprezintă o clădire, cameră sau un spaţiu dintr-o fabrică sau loc
de activitate folosit pentru depozitarea mărfurilor, materiilor prime sau a pieselor (produse semifabricate). În scopul stabilirii dimensiunii unui depozit
articolul de livrare reprezintă articolul individual de livrare de intrare sau ieşire al livrării efective în cazul unei intrări sau ieşiri de bunuri şi poate consta
într-un material, o cantitate, o specificaţie a unei locaţii, o dată de intrare în depozit sau de ridicare din depozit şi un lot.
Utilizatorul Web Channel reprezintă angajaţii Partenerului de afaceri extern care sunt autorizaţi doar să îndeplinească vânzări între întreprinderi şi/sau
gestiunea serviciilor şi/sau activităţi de întreţinere a utilizatorilor suportate de software-ul canalului Web.
Principala metrică utilizată cu SAP NetWeaver
CPU: fiecare CPU care execută cel puţin porţiuni din software-ul cu licenţă este luată în calcul în întregime.
La numărarea dispozitivelor CPU fizice, este luată în calcul fiecare parte centrală a unui dispozitiv fizic CPU care execută cel puţin porţiuni din softwareul cu licenţă, inclusiv acele părţi centrale alocate temporar sau programate să acopere prelucrările de vârf.
La numărarea dispozitivelor CPU virtuale, este luată în calcul fiecare parte centrală a unui dispozitiv virtual CPU care execută cel puţin porţiuni din
software-ul cu licenţă, inclusiv acele părţi centrale alocate temporar sau programate să acopere prelucrările de vârf. Dacă software-ul va rula într-un
mediu pur virtual, dispozitivele CPU fizice nu vor fi luate în calcul.
Calculul valorii metrice a dispozitivului CPU: pentru fiecare CPU, primul nucleu al procesorului va fi înmulţit cu 1 şi fiecare nucleu suplimentar al
procesorului va fi înmulţit cu 0,5. Suma tuturor dispozitivelor CPU va fi rotunjită în plus până la următorul număr întreg.
Tip de adaptor: adaptoarele de aplicaţii backend trebuie să primească licenţă pentru fiecare tip de utilizare a adaptorului (şi anume, conectivitate la
Oracle, Siebel etc.) indiferent de numărul instalărilor sau de sistemele conectate; indiferent dacă adaptorul este utilizat împreună cu o soluţie SAP care
necesită SAP PI sau într-un scenariu de dezvoltare personalizat.
GB pe lună este volumul global de mesaje, exprimat în Gigabytes (GB) pe lună care este prelucrat de Aplicaţia SAP respectivă.
Instalare: instalarea reprezintă o instanţă a software-ului instalată într-un dispozitiv indicat.
Memoria blade este definită ca memoria unui blade.
Membrii comunităţii externe sunt persoane neangajate din organizaţii ca şcoli, universităţi, organizaţii caritabile sau guvernamentale sau persoane
terţe, inclusiv, dar fără a se limita la clienţi, angajaţi sau distribuitori şi furnizori care deţin licenţă doar pentru accesarea software-ului SAP Enterprise
Portal. Membrii comunităţii externe nu au voie să acceseze alt software SAP şi componentele aferente. Angajaţii persoanelor terţe care participă la
scenarii de colaborare în afaceri care necesită drepturi de acces ce depăşesc software-ul SAP Enterprise Portal trebuie să deţină licenţă de Utilizatori
denumiţi pentru respectivul software.
Obiectele pentru partenerii de afaceri sunt definite ca numărul total de obiecte de tip partener de afaceri stocate în sistemul Master Data
Management. Acestea reprezintă suma tuturor obiectelor furnizorilor, precum şi orice obiect definit de utilizator de tip partener de afaceri (Furnizor,
Client B2B, Persoană de contact B2B, Angajat, Partener de afaceri etc.) Obiectele definite de utilizator sunt create utilizând instrumentul MDM pentru
gestiune din cadrul repository-ului MDM. Un partener de afaceri este o persoană fizică din cadrul unei organizaţii, un grup de persoane din cadrul unei
organizaţii sau chiar o organizaţie care are orice fel de relaţii de afaceri cu o companie.
Obiectele pentru consumatori sunt definite ca numărul total de obiecte de tip consumator stocate în sistemul Master Data Management. Aceasta este
suma tuturor obiectelor de tip Client B2C, Persoană de contact B2C, Cetăţean, plus numărul total al oricăror obiecte suplimentare definite de utilizator,
de tip Consumator. Obiectele definite de utilizator sunt create utilizând instrumentul MDM pentru gestiune din cadrul repository-ului MDM. Un
consumator este o persoană fizică sau un grup de persoane (de exemplu gospodărie) care are orice fel de relaţie de afaceri cu o companie.
Obiectele pentru date de bază sunt definite ca numărul total de obiecte pentru date de bază stocate în sistemul SAP NetWeaver Master Data
Management, plus numărul total al tuturor obiectelor pentru date de bază stocate în sistemul SAP Master Data Governance.
Obiectele de produs şi alte obiecte de date sunt definite ca numărul total al obiectelor pentru date de bază stocate în sistemul Master Data
Management care nu sunt de tip Financiar sau Partener de afaceri. Acestea reprezintă suma tuturor obiectelor materiale, precum şi orice obiect definit
de utilizator de tip obiect (Produs, Articol, Contract, Locaţie, Activ etc.). Obiectele definite de utilizator sunt create utilizând instrumentul MDM pentru
gestiune din cadrul repository-ului MDM Produs în cache de date: preţul se bazează pe numărul de produse din cache-ul de date al produselor
Identificatori de utilizatori interni sunt definiţi ca numărul total de persoane care lucrează în interiorul organizaţiei Titularilor de licenţă (angajat,
angajat permanent şi externalizator), ale căror acreditări şi/sau informaţii de utilizator sunt gestionate de funcţionalitatea Pachetului cu licenţă.
Identificatori de utilizatori externi sunt definiţi ca numărul total de persoane din afara organizaţiei Titularilor de licenţă (alţii decât angajatul, angajatul
permanent şi externalizatorul), ale căror acreditări şi/sau informaţii de utilizator sunt gestionate de funcţionalitatea Pachetului cu licenţă.
Înregistrările sunt definite ca numărul total de business objects SAP principale şi/sau numărul de cazuri în SAP NetWeaver Folders Management.
Înregistrările arhivate (înregistrări anexate la business objects) arhivate nu sunt luate în calcul. Obiectul principal este obiectul la care face referire
înregistrarea. Când aplicaţia SAP NetWeaver Folders Management este utilizată pentru gestionarea fişierelor de angajaţi, angajaţii gestionaţi în
sistemul SAP HCM sunt obiectele principale care trebuie luate în calcul. Când aplicaţia este utilizată pentru facturare, creditorii şi debitorii sunt obiectele
principale de luat în calcul. Când se utilizează aplicaţia SAP Real Estate Management, obiectele imobiliare (inclusiv, dar fără a se limita la contractele
imobiliare, entităţile comerciale, clădirile, suprafeţele de teren, obiectele închiriate, obiecte arhitecturale şi loturile de teren) sunt obiectele principale de
luat în calcul. Când obiectele principale sunt folosite pentru gestionarea modificărilor unui echipament prin utilizarea cazurilor, numărul cererilor de
modificare este luat în calcul.
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Portul este definit ca un canal de comunicare.
Destinatarii sunt definiţi ca numărul de persoane care primesc rapoarte de la software-ul cu licenţă.
Sistemele scoase din uz reprezintă numărul de sisteme retrase care utilizează SAP NetWeaver Information Lifecycle Management
Apelurile de serviciu sunt definite ca numărul total de cereri HTTP pe an calendaristic care sunt prelucrate de Serverul SAP NetWeaver Gateway.
Cererile de metadate şi cererile din Software-ul SAP care conţine software-ul cu timp de execuţie SAP NetWeaver Gateway nu sunt luate în calcul.
Principala metrică utilizată cu SAP HANA
Gigabytes de memorie sunt definiţi ca mărimea totală de memorie care poate fi utilizată de Software-ul HANA, măsurată în gigabytes. Fiecare unitate
de HANA cu licenţă conţine o memorie de 64 gigabytes.
Principala metrică utilizată cu Produsele suplimentare generale
Interacţiuni cu clienţii sunt definite ca numărul de interacţiuni cu clienţii asistate de agent sau self-service cu una sau mai multe recomandări făcute de
motorul RTOM pe an. Recomandările RTOM pot fi recomandări de tip cross-sell, up-sell sau cea mai bună recomandare de acţiune următoare.
Instalările pentru Enterprise Project Connection reprezintă numărul de instalări în produsele terţilor (de exemplu, numărul de instalări de sistem
pentru proiecte ale terţilor care vor fi conectate la sistemele SAP)
Bugetul de portofoliu gestionat cu SAP Portfolio and Project Management (prin funcţiile Resourse and Portfolio Management)este definit ca bugetul
total anual (an calendaristic sau fiscal) de articole de portofoliu „active” combinate, conţinute în SAP Portfolio and Project Management (prin funcţiile
Resourse and Portfolio Management).
Contractele sunt definite ca numărul total de contracte pe care compania plănuieşte să le trateze în cadrul aplicaţiei. Numărul de contracte reprezintă
numărul contractelor utilizate în toate funcţiile, inclusiv aprovizionare, vânzări, juridic, gestiune parteneri, HR, imobiliare şi în toate celelalte funcţii ale
organizaţiei.
Postul de lucru este creat ca un „Post de lucru kanban” sau „Post de lucru pacemaker”. Un Post de lucru poate fi o resursă „individuală” sau un „grup
de resurse” în care este creat un singur program pentru linie.
Locaţia Auto-ID este definită ca o locaţie fizică identificată prin adresă stradală în care un dispozitiv/mai multe dispozitive culeg şi transmit date şi care
este conectată prin software Auto-ID Enterprise şi\sau Auto-ID Infrastructure. Mai multe structuri fizice separate fără pereţi obişnuiţi şi având aceeaşi
adresă stradală vor fi considerate locuri diferite.
Dimensiunea bazei de date este definită ca dimensiunea bazei de date a sistemului productiv şi este calculată individual pentru fiecare sistem, şi
anume pentru sistemul ERP, BI şi CRM.
Pentru SAP NetWeaver Information Lifecycle Management dimensiunea bazei de date este definită ca dimensiunea totală a bazei de date a sistemului
SAP productiv în care se execută SAP NetWeaver ILM Retention Management.
Resursele sunt definite ca utilizatori sau echipamente, inclusiv maşini, instrumente şi scanere identificate univoc care, direct sau indirect, alimentează
cu date sau accesează date din SAP Manufacturing Execution System.
Recomandările sunt definite ca numărul total de recomandări create de sistemul RTOM într-un an calendaristic.
Angajaţii (SAP MII) sunt definiţi ca numărul total de angajaţi din unităţile logistice şi locaţiile de suport deservite care utilizează SAP MII şi în care
angajaţii sunt lucrători, lucrători mobili, contractanţi sau parteneri asociaţi unităţilor logistice/locaţiilor respective.
Utilizatorul BCM multi-channel este definit ca utilizatorul (agentul şi/sau supervizorul) care lucrează într-un mediu de centru de interacţiune şi tratează
contactele intrate prin canale de comunicaţii multiple (voce, e-mail şi chat) şi/sau tratează apeluri de campanie de ieşire şi/sau utilizează instrumente
pentru supervizori, pentru a supraveghea agenţii centrului de interacţiune.
Utilizatorul BCM voice-only este definit ca utilizatorul (agentul care lucrează într-un mediu al unui centru de interacţiune şi tratează contactele intrate
doar prin intermediul vocii sau tratează numai apelurile de campanie de ieşire.
Utilizatorul BCM personal-telephony este definit ca utilizatorul care utilizează sistemul pentrutelefonie la birou, fără acces la funcţiile centrului de
interacţiune.
Utilizatorul BCM reporting este definit ca numărul total de utilizatori (utilizator pe canale multiple, utilizator numai voce şi utilizatorul de telefonie
personală) din sistemul de client SAP Business Communications Management care suntcolectaţi pentru statistica de comunicaţie.
Utilizatorul BCM Rapid Deployment Edition este definit ca utilizatorul (agent şi/sau supervizor) care lucrează într-un mediu de centru de interacţiune
şi gestionează contactele numai prin canalul voce şi vizualizează statistica de comunicaţie predefinită în cadrul unui sistem de client SAP Business
Communications Management Rapid Deployment
Tranzacţiile de afaceri definite reprezintă numărul anual de tranzacţii legate de servicii, inclusiv tipuri de procese de serviciu: incidente legate de
servicii, cereri de servicii, probleme, cereri de modificare şi articole de cunoştinţe.
Dimensiunea bazei de date acumulată este definită ca dimensiunea bazei de date pentru toate sistemele SAP de producţie, în care clientul va utiliza
SAP Landscape Transformation.
Principala metrică utilizată cu Produsele software suplimentare ale terţilor
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Serverele de proces sunt definite ca fiecare server (real sau virtual) pe care sunt gestionate job-urile programate. Un server de proces este necesar
pentru fiecare aplicaţie, server sau instanţă (virtuală sau fizică) de sistem de operare (SO) conectată cu identificare unică pe care sunt executate
procesele care trebuie monitorizate, gestionate şi controlate. Pentru fiecare server de proces achiziţionat, clientului i se oferă 1 mediu de producţie şi 3
medii non-producţie (şi anume, unul în caz de failover pentru instanţa de producţie, unul pentru dezvoltare şi unul pentru test).
Factura este definită ca fiecare articol care trece prin cockpit pentru reconciliere pe an.
Utilizatori şi formulare utilizatorii sunt definiţi ca angajaţii care accesează Interactive Forms based on Adobe - Enable the Enterprise.
Grupuri de 40 de formulare sunt definite ca 40 Interactive Forms modificate sau create care au fost accesate.
Utilizatorii de tip Professional sunt definiţi ca numărul total al tuturor utilizatorilor denumiţi de tip SAP Professional şi SAP Limited Professional ai
clientului, indiferent dacă accesează sau nu acest program.
Scenariile sunt definite ca scenariile utilizate în SAP Process Performance Management by IDS Scheer bazate pe SAP Solution Maps. Detaliile despre
SAP Solution Maps sunt disponibile în sap.com http://www.sap.com/solutions/businessmaps/index.epx
Camioanele sunt definite ca vehiculele a căror gestiune a comenzilor este tratată în aplicaţie.
Utilizatorii monitorizaţi sunt definiţi ca angajaţii care vor fi monitorizaţi şi care sunt autorizaţi să utilizeze consola de raportare.
Resursele gestionate sunt definite ca numărul de angajaţi de tip Client, vehiculele de livrare şi/sau alte resurse unice gestionate de aplicaţia SAP
Workforce Scheduling & Optimization by ClickSoftware.
Funcţionarul public planificat este definit ca orice angajat care face parte din administraţia publică, din serviciile de protecţie publică sau care lucrează
pentru o agenţie guvernamentală şi care va fi planificat pentru listele de lucru şi/sau pentru activităţi de serviciu.
Utilizatorul virtual este definit ca fiecare utilizator simulat în software pentru a testa sarcina în sistemul SAP.
Loadrunner Controller este definit drept punctul central pentru proiectarea testului sarcinii de sistem şi pentru execuţia testului sarcinii de sistem.
Loadrunner Enterprise Controller este definit drept punctul central pentru proiectarea şi execuţia testului sarcinii de sistem şi conţine o componentă
care oferă acces Web şi capacităţi de programare.
Controlorii de calitate sunt definiţi ca angajaţii care lucrează cu produsele SAP Quality Center by HP. Pentru utilizarea cu SAP Test Acceleration and
Optimization Controlorii de calitate sunt definiţi ca angajaţii care utilizează SAP TAO şi care testează aplicaţiile SAP la nivel de întreprindere.
Activele totale sunt definite ca suma activelor curente şi pe termen lung deţinute de bancă.
Volum de mesaje (MB) / lună / instalare reprezintă volumul de date în MB de conversii executate pe lună şi pe instalare.
Utilizatorul mobil este definit ca orice utilizator care accesează date din DB2 Everyplace Database.
Dispozitivele sunt definite ca toate dispozitivele care accesează date din Sybase SQL Anywhere Database.
Utilizatorul VIP este definit ca fiecare utilizator care accesează SAP Visual Information for Plants by NRX
Cerere de servicii înseamnă numărul anual de interogări legate de servicii, inclusiv tipuri de procese de serviciu: cazuri, reclamaţii, cereri de garanţie şi
comenzi de servicii.
Sistemul conectat este definit ca numărul total de sisteme productive SAP Solution Manager conectate la sistemele productive SAP Quality Center by
HP, Central Process Scheduling by Redwood sau SAP Productivity Pak by RWD.
Bugetul anual este definit ca bugetul anual total al sectorului public al clientului SAP (mai exact, agenţie, instituţie, program sau departament) bazat pe
perioada curentă a bugetului.
O resursă care contribuie la volumul de utilizare este definită ca o resursă planificată pe parcursul unui an calendaristic indicat utilizând SAP
Multiresource Scheduling sau SAP Multiresource Scheduling with Optimizer. Resursa este o persoană (de exemplu, un tehnician, inginer de service sau
inginer de reparaţii) sau o resursă de producţie (precum un instrument, o maşină sau o sală).
Poziţia de plată este definită ca o singură Tranzacţie de plată în cadrul unui ordin de plată. Un ordin de plată poate avea o singură poziţie de emitent
comandă şi n poziţii de destinatari.
Utilizatorul cu licenţă este definit ca o persoană care deţine o licenţă pentru unul din tipurile de Utilizator denumit definiţi în lista de preţuri.
Fişierele angajatului sunt definite ca folderele angajatului (ale angajaţilor şi ale foştilor angajaţi) care conţin fişiere electronice.
Profilul este definit ca un document de mapare business creat individual, luat în calcul pentru fiecare partener de afaceri conectat. Fiecare profil este
calificat de SAP, de exemplu: intrarea comenzii de aprovizionare, ieşirea confirmării comenzii de aprovizionare, intrarea confirmării comenzii de
aprovizionare, modificarea şi anularea comenzii de aprovizionare.
Net Property Plant & Equipment este definit ca valoarea totalului proprietăţii, unităţii logistice şi echipamentelor dezvăluite în bilanţ, în măsura în care
au fost prelucrate de software-soluţia SAP.
Costul bunurilor vândute este definit ca toate cheltuielile asociate direct cu producţia de bunuri şi servicii pe care le vinde compania (cum ar fi
materiale, forţă de muncă, costuri generale şi depreciere). Acesta nu include cheltuielile SG&A sau R&D. În cazul în care Costul bunurilor vândute nu
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este cunoscut la momentul respectiv, acesta va fi egal cu 70% din venitul total al companiei. O tranzacţie de ieşire reprezintă o instanţă individuală a
unui document de afaceri care este creat, prelucrat, tipărit sau manipulat într-un anumit mod de produse (de exemplu scrisoare, e-mail, PDF, fax, SMS).

Estimările de cost pentru obligaţia de retragere a activelor sunt definite ca volumul estimărilor de cost care sunt tratate în soluţie. Volumul
estimărilor de costuri este egal cu totalul valorilor de decontare (costurile prevăzute la data de retragere prevăzută) pentru toate articolele de estimare a
costurilor pentru planurile de estimare a costurilor pentru toate Obligaţiile de retragere a activelor, care sunt tratate de SAP Asset Retirement Obligation
Management. În cazul în care clientul utilizează mai mult de un principiu contabil, volumul de estimări ale costurilor este calculat separat pentru fiecare
principiu contabil. Numărul maxim al acestor valori va fi utilizat pentru stabilirea preţului. Volumul estimărilor de costuri este determinat pe baza
volumului, valabil la data de sfârşit a anului fiscal. Doar obligaţiile de retragere a activelor, active la această dată, vor fi luate în considerare.
Facturile (de ieşire) sunt definite ca numărul de facturi expediate via facturare electronică.
Facturile (de intrare) sunt definite ca numărul de facturi primite via facturare electronică.
Autorul este definit ca persoana care poate crea/edita o vizualizare utilizând SAP Application Visualization by iRise, add-on-ul pentru SRM (dacă este
valabil) şi add-on-ul pentru soluţiile SAP generale (dacă este valabil)
Obiectele pentru bază de date reprezintă o colecţie de proprietăţi intrinseci şi/sau definite de client care este definită de o ontologie dinamică Palantir
şi stocate în sau accesibile de sistemul Palantir.
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Principala metrică utilizată cu business intelligence (BI), soluţii de întreprindere şi gestiune a informaţiilor (EIM) şi directoare de adrese
Licenţă de utilizator denumit(NUL). Utilizatorii sunt cunoscuţi şi sub denumirea de Licenţă de utilizator denumit(NUL). Fiecare utilizator final trebuie
identificat individual ca unicul deţinător al unei Licenţe de utilizator denumit. Se interzice în mod expres utilizarea în comun a unei Licenţe de utilizator
denumit de mai multe persoane. În plus, Licenţa de utilizator denumit nu poate fi transferată de la o persoană la alta, cu excepţia cazurilor în care
utilizatorul final iniţial nu mai are nevoie să acceseze Produsul cu licenţă sau dacă accesarea acestuia i-a fost interzisă.
Nu are importanţă numărul de persoane care utilizează în comun software-ul. Nu există o limită asupra numărului de procesoare sau servere utilizate.
Utilizatorii denumiţi sunt identificaţi la conectare şi nu consumă o licenţă pentru sesiune simultană. Licenţele pentru sesiune simultană şi Licenţele de
utilizator denumit pot fi achiziţionate pentru o implementare, dar nu pot fi partajate între implementări.
Această metrică nu înlocuieşte principul general al Utilizatorului denumit SAP (consultaţi secţiunea A.1 a Principiilor cheie de acordare a licenţei din
documentul Termeni şi condiţii anexat listei de preţuri).
Licenţă de acces simultan sau CAL (Notă importantă: această metrică de stabilire a preţului este disponibilă numai prin BusinessObjects Value
Added Resellers) şi se referă la numărul total de utilizatori finali care accesează software-ul cu licenţă în orice moment. Numărul de utilizatori care
accesează software-ul cu licenţă nu poate depăşi numărul Licenţelor de acces simultan obţinut de client. Licenţele de acces simultan sunt alocate pe
fiecare Implementare şi nu pot fi partajate între Implementări. La utilizarea Licenţei de acces simultan, clientul nu poate folosi un program sau un sistem
pentru a stoca în cache sau plasa în coadă cererile de rapoarte.
Abonamentul anual este definit ca o taxă periodică, achitată în fiecare an calendaristic sau fiscal pentru dreptul de a utiliza software-ul sau serviciile de
pe durata anului calendaristic sau fiscal respectiv. Această taxă se achită în fiecare an calendaristic sau fiscal, indiferent dacă software-ul sau serviciul a
fost sau nu utilizat pe parcursul anului respectiv.
Sesiunea simultană se referă la numărul agregat de sesiuni care accesează Software-ul cu licenţă în orice moment. O sesiune se referă la timpul
dintre conectare şi deconectare sau la timpul în care un utilizator unic, o aplicaţie sau o platformă unică accesează Software-ul cu licenţă. Numărul de
sesiuni care accesează fiecare produs de Software cu licenţă s-ar putea să nu depăşeascănumărul de Niveluri cu licenţă de sesiune simultană pentru
fiecare produs Software cu licenţă. Toate licenţele de sesiune simultană pentru un produs Software dat trebuie să fie alocate la aceeaşi implementare
unică şi nu pot fi alocate între mai multe implementări diferite. În momentul utilizării Software-ului cu licenţă de un număr de licenţe cu sesiune
simultană, Titularul licenţei nu poate să utilizeze niciun program sau sistem pentru memorare în cache sau punere în coadă de aşteptare a cererilor
de raport.

Licenţă CPU. Când Software-ul sau Software-ul terţilor este licenţiat pe baza unui CPU, orice server sau computer pe care este instalat Software-ul
sau Software-ul terţilor nu poate depăşi numărul agregat de unităţi centrale de prelucrare („CPU”) cu licenţă. Un CPU care are un chip cu core-uri
multiple cu N core-uri de procesor va fi luat în calcul astfel: primul core de procesor din fiecare procesor va fi luat în calcul ca un CPU, iar fiecare core
incremental de procesor dintr-un astfel de procesor va fi considerat drept 0,5 CPU, iar apoi numărul total de CPU va fi rotunjit la următorul număr
întreg („calculul CPU”). A se vedea Exemplul 1 de mai jos pentru o ilustraţie a aplicaţiei pentru această cerinţă de licenţiere.
Software-ul bazat pe o metrică de licenţă CPU, licenţiat de Titularul licenţei în data de sau după 1 iulie 2009 („Software-ul calificat”) va conţine
Drepturi de virtualizare (definite mai jos). Drepturile de virtualizare nu sunt valabile pentru Software-ul licenţiat înainte de 1 iulie 2009 sau pentru
upgrade-urile şi actualizările la acesta, puse ulterior la dispoziţia Titularului licenţei conform Serviciilor de suport. Titularul licenţei poate să nu combine
licenţele care au drepturi de Virtualizare expres cu licenţe care nu au drepturi de Virtualizare expres într-o singură Implementare.
În cazul în care Titularul licenţei angajează instrumente industriale standard şi metodologii care îi permit Titularului licenţei să partiţioneze sau să îşi
repartizeze puterea de prelucrare, Titularul licenţei poate să instaleze Software-ul calificat pe serverele şi computerele formate dintr-un număr de
CPU fizice mai mare decât numărul de CPU cu licenţă furnizate prin prezentul contract, cu condiţia ca Titularul licenţei să configureze aceste servere
sau computere astfel încât numărul total de CPU (sau numărul total de core-uri de procesor virtuale, dacă este implementat software-ul de
virtualizare), sau orice parte din acestea, puse la dispoziţie pentru executarea Software-ului calificat, sau orice parte din acesta, să nu depăşească
numărul de CPU cu licenţă („Drepturi de virtualizare”). În acest scop, un CPU (sau un core de procesor virtual) va fi considerat disponibil pentru
executarea Software-ului calificat dacă respectivul CPU (sau core de procesor virtual) sau orice parte din acesta este disponibil pentru a executa
oricând şi în orice scop Software-ul calificat, inclusiv dar fără a se limita la, disponibilitatea permanentă, temporară, programată şi la cerere. Prin
Drepturile de virtualizare, în care este implementat software-ul de virtualizare, doar core-urile de procesor virtuale puse la dispoziţie pentru
executarea Software-ului calificat vor fi luate în calcul în conformitate cu Calculul CPU. A se vedea Exemplul 2 de mai jos pentru o ilustraţie a
aplicaţiei pentru această cerinţă de licenţiere.
Fără a ţine cont de cele menţionate anterior, Software-ul terţilor cu licenţă pe bază de CPU, fiecare core de procesor va fi luat în calcul ca un CPU, iar
fiecare CPU (utilizat productiv sau neproductiv) va fi luat în calcul în funcţie de nivelul de licenţă de CPU pentru un astfel de Software al terţilor.
Drepturile de virtualizare nu se aplică la Software-ul terţilor.
EXEMPLUL 1: un procesor quad core va fi luat în calcul ca 2,5 CPU (sau un CPU pentru primul core, plus 0,5 înmulţit cu 3 pentru următoarele 3
core-uri) rotunjit la 3 CPU. Prin urmare, Titularul licenţei va trebui să acorde licenţă pentru 3 CPU, dacă Software-ul este instalat pe un server quad
core. Un alt exemplu se poate referi la un server cu trei procesoare quad core. Conform ilustraţiei de mai sus, fiecare procesor quad core va
reprezenta 2,5 CPU. Trei procesoare quad core vor însuma 7,5 CPU (sau 2,5 CPU înmulţite cu 3), rotunjit la 8 CPU. Prin urmare, Titularul licenţei va
trebui să acorde licenţă pentru 8 CPU, dacă Software-ul este instalat pe un server cu 3 procesoare quad core.
EXEMPLUL 2 (Drepturi de virtualizare)): un server are 16 CPU dual core fizice într-o configuraţie în care 4 procesoare dual core virtuale sunt puse la
dispoziţie pentru executarea Software-ului calificat. În acest caz, fiecare procesor dual core virtual va fi luat în calcul ca 1,5 CPU (sau un CPU pentru
primul core, plus 0,5 pentru cel de-al doilea core). Patru procesoare dual core virtuale vor însuma 6 CPU (sau 1,5 CPU înmulţite cu 4). Prin urmare,
Titularul licenţei va trebui să acorde licenţă pentru 6 CPU prin această configuraţie de virtualizare.
Proiectul de migrare a dateloreste definit ca un proiect cu un singur sistem ţintă identificat, în care datele pot fi migrate în şi din mai multe sisteme
sursă. Pachetul are un termen limită de 18 luni cu o mentenanţă iniţială de 6 luni şi opţiunea de reînnoire a mentenanţei o singură dată pentru o
perioadă de 12 luni. Perioada intră în vigoare în momentul semnării contractului.
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Implementarea este definită ca o instalare unică a cel mult unul dintre următoarele module de Software sau fişiere din cadrul BA&T SAP
BusinessObjects Business Intelligence Platform Software (pentru care Titularul licenţei trebuie să obţină o licenţă): Repository, Security Domain, Central
Management Server (“CMS”), CMS Cluster sau Crystal Reports Runtime Engine.
Instanţa este definită ca o conexiune individuală, unică la o aplicaţie specificată sau un tip de tehnologie.
Taxa de pachet este definită ca o taxă fixă pentru licenţierea software-ului.
Serverul este definit ca un computer, o cutie sau un blade real care găzduieşte unităţile centrale de prelucrare pe care rulează produsul software. Sunt
permise mai multe maşini virtuale pe aceeaşi cutie fizică şi nu sunt necesare licenţe suplimentare.
Tip de licenţă. Dacă Software-ul sau Software-ul unui terţ are licenţă în funcţie de Tip, Software-ul sau Software-ul unui terţ poate fi utilizat numai în
legătură cu un număr nelimitat de conexiuni la o singură bază de date sau aplicaţie specificată.
Principala metrică utilizată cu soluţiile Governance, Risk, and Compliance (GRC) şi Enterprise Performance Management (EPM)
Ţara de export se referă la ţările în care trebuie stabilite comunicaţii electronice cu autorităţile vamale locale. La acordarea licenţei în funcţie de „ţara de
export”, vă rugăm să reţineţi că numărul de ţări în care sunt disponibile comunicaţiile electronice este limitat în prezent. Vă rugăm să verificaţi
disponibilitatea înainte de a acorda licenţa unei anumite ţări.
Angajatul este definit ca numărul total de angajaţi (inclusiv angajaţii permanenţi) ai companiei sau persoanei juridice care oferă licenţă pentru
funcţionalitatea pachetului.
La acordarea licenţei în funcţie de Angajaţi pentru pachetele EPM sau GRC: dacă pachetul cu licenţă va fi restricţionat la o divizie, afiliat sau filială a
Titularului licenţei, este posibilă utilizarea numărului total de angajaţi ai diviziei, afiliatului sau filialei respective a Titularului licenţei ale căror activităţi sunt
gestionate de software-ul cu licenţă.
Taxa unică este definită ca o taxă fixă pentru licenţierea software-ului.
Venitul este definit ca sumele pe care o companie le încasează din activităţile desfăşurate în mod normal şi ca alte venituri din dobânzi, dividende,
drepturi de autor sau din alte surse. La acordarea licenţei în funcţie de Venitul pentru SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for Brazil (NFE), Venitul
care va fi luat în calcul se limitează la venitul generat de compania sau persoana juridică cu sediul în Brazilia.
Destinatarii sunt definiţi ca numărul de persoane care primesc rapoarte de la software-ul cu licenţă.
Principala metrică utilizată cu SAP BusinessObjects Solutions for SME
Taxa pauşală/Taxa fixă este o taxă de licenţă fixă a pachetului pentru software.
Modulul Rapid Mart (RM) este definit ca o unitate de software separată care poate cuprinde un depozit de date şi/sau conţinut specific orientat spre
client, menit să răspundă la întrebările precise ale unui set precis de utilizatori. De exemplu, Sales, Inventory, Purchasing, General Ledger, HR etc.
Module Edge Rapid Marts (RM) disponibile: SAP (11 module disponibile); Oracle E-Business Suite (11 module disponibile); PeopleSoft (5 module
disponibile); Siebel (3 module disponibile).

Principala metrică utilizată cu Produsele Sybase
Conexiunea de aplicaţie este definită ca un Utilizator SUP licenţiat individual care accesează o singură aplicaţie. O „Aplicaţie” este un set de
funcţionalităţi aferente dezvoltate de un Utilizator de tip dezvoltator SUP utilizând SUP sau o aplicaţie mobilă individuală (limitată la aplicaţiile mobile (i)
licenţiate separat de la SAP de Titularul licenţei şi (ii) prescrise pentru utilizare cu SUP, dacă este cazul).
Terabyte (TB) este definit ca suma de date stocate în terabytes în baza de date principală a serverului Sybase IQ în numere întregi (fracţiile trebuie să
fie rotunjite). Dacă opţiunea VLDB este licenţiată, aceasta trebuie să aibă licenţă pentru a corespunde cu dimensiunea întregii baze de date principale a
serverului Sybase IQ.

INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAP
SAP Software Use Rights roRO.v.9-2011

31

Anexa 3
Restricţiile pachetului

1.

SAP Business Suite and Enterprise Foundation

1.1

SAP Business Suite. Aplicaţia SAP BusinessSuite, când este livrată cu funcţii analitice integrate, include conţinut de afaceri preconfigurat
furnizat de SAP, inclusiv, dar fără a se limita la SAP Crystal Reports şi SAP BusinessObjects Xcelsius Enterprise Dashboards preconfigurate
care pot afişa date din query-uri. Pentru vizualizarea, utilizarea sau modificarea acestor funcţii analitice integrate, care sunt expediate cu SAP
Business Suite („Funcţii analitice integrate”), Titularul licenţei trebuie să acorde licenţă pentru software-ul SAP Business Objects
corespunzător, precum şi licenţele necesare pentru Utilizatorii denumiţi SAP. În plus, Titularul licenţei poate să descarce, să instaleze şi să
utilizeze Crystal Reports Viewer pentru aplicaţiile SAP Business Suite, pentru afişarea listelor din ALV ca SAP Crystal Reports fără costuri
suplimentare, prin termenii şi condiţiile valabile pentru aplicaţiile SAP Business Suite.

1.2

Enterprise Foundation. Spre deosebire de alte licenţe de pachete, pachetul Enterprise Foundation este livrat împreună cu 5 (cinci) utilizatori
SAP Application Professional în plus faţă de drepturile de utilizator pentru nivelul de capacităţi ale Enterprise Foundation. Fiecare Utilizator
denumit solicitat în plus trebuie să primească licenţă separată. Licenţa pentru distrugerea datelor în Human Capital Management este inclusă
în licenţa ERP.

2.

Extensii pentru întreprinderi

Pachetele de extensii pentru întreprinderi au nevoie de licenţă pentru pachetul Enterprise Foundation.
2.1

SAP Payroll Processing. Payroll Processing for the USA necesită software al unui partener care este supus taxelor de licenţă suplimentare.

2.2

BSI U.S. Payroll Tax Processing. BSI necesită licenţă pentru SAP Payroll Processing. Este nevoie de un contract de mentenanţă special.

2.3

SAP Treasury and Risk Management şi SAP Treasury and Risk Management, Public Sector. Utilizarea SAP Treasury and Risk Management
se limitează la maxim o sută (100) de clase de titluri de valoare active, legate de investiţii, în domeniul titlurilor de valoare*. În cazul în care
este nevoie de un număr mare de clase de titluri de valoare, trebuie solicitată licenţa pentru pachetul Industry SAP Investment Management
for Insurance şi/ sau SAP Investment Controlling for Insurance.
* În sistemul SAP fiecare titlu de valoare (de exemplu, acţiuni) este o clasă. Datele claselor includ toate caracteristicile structurale ale unui titlu
de valoare. Deoarece crearea tranzacţiilor şi gestionarea poziţiilor în gestionarul de tranzacţii se bazează pe tipuri de produse, fiecare clasă
trebuie alocată unui tip de produs.

2.4

SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, health and safety; SAP EHS Management, conformitate
de mediu; SAP EHS Management, siguranţa produselor; SAP EHS Management, produs şi conformitate REACH. Produsele enumerate mai
sus oferă un cadru pentru a asista clienţii în demersul de obţinere a conformităţii cu anumite cerinţe de reglementare privind mediul, sănătatea
şi siguranţa. Acest cadru trebuie ajustat, configurat şi/sau extins de Titularul licenţei pentru a îndeplini cerinţele specifice ale clientului. SAP nu
garantează conformitatea cu cerinţele de reglementare şi niciun alt fel de conformitate. Titularul licenţei are obligaţia de a implementa
produsele respective într-un mod care să reflecte corespunzător cerinţele de reglementare sau alte cerinţe de conformitate.

2.5

SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, health and safety. Utilizatorii denumiţi SAP nu sunt
solicitaţi pentru angajaţii, contractanţii şi utilizatorii parteneri de afaceri care interacţionează cu funcţionalitatea de gestiune a incidentelor din
SAP EHS Management decât pentru introducerea datelor pentru raportarea iniţială a incidentelor şi pentru furnizarea datelor pentru anchetele
privind incidentele. O astfel de intrare de date poate apărea în mod asincron (off-line) prin instrumentul Adobe Interactive Form, în mod
sincron (on-line) prin interacţiune directă cu sistemul SAP sau prin dispozitivele mobile. Această excepţie se aplică doar la utilizarea intrării de
date pentru gestiunea incidentelor şi nu se aplică la alte utilizări ale funcţionalităţii de gestiune a incidentelor sau pentru nicio altă
funcţionalitate a SAP EHS Management, printre care prelucrarea, anchetarea şi desfăşurarea incidentelor şi raportarea de reglementare.

2.6

SAP Incentive and Commission Management. Preţul de listă cuprinde gestionarea comisioanelor, destinatarilor şi a contractelor de bază,
precum şi evaluarea, remunerarea, încheierea şi decontarea proceselor de bază. Preţul de opţiune cuprinde funcţionalităţi suplimentare ca
înregistrarea manuală a comisioanelor, calculul bonusurilor şi gestionarea acordurilor referitoare la obiective. Sunt excluse funcţionalităţile ca
alocarea portofoliilor, acreditarea şi strategiile de reducere a riscurilor (comisionarea efectivă şi gestionarea răspunderii). În cazul în care sunt
necesare astfel de funcţionalităţi, trebuie să se solicite licenţă pentru pachetul corespunzător de sectoare industriale.

2.7

SAP Credit Management, SAP Biller Direct, SAP Collections and Dispute Management. Este nevoie de Utilizatori denumiţi SAP pentru
angajaţii Titularului licenţei şi pentru angajaţii terţilor care acţionează în calitate de agenţi în numele Titularului licenţei şi care utilizează
aplicaţiile enumerate mai sus. Nu este nevoie de Utilizatori denumiţi SAP pentru angajaţii Partenerilor de afaceri care accesează aplicaţiile
software în numele respectivilor Parteneri de afaceri.

3.

Pachete pentru sectoare industriale

3.1

SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas. Suportul funcţional pentru orice cerinţe locale sau juridice pentru oricare din
componentele soluţiei nu este acoperit de contractul de mentenanţă standard. Trebuie încheiat un acord de servicii separat în acest scop.

3.2

SAP Secondary Distribution for Oil & Gas. Licenţa pentru „SAP Secondary Distribution for Oil & Gas” include o licenţă a pachetului pentru
sectoare industriale „SAP Downstream Marketing & Logistics for Oil & Gas” pentru cel mult 25.000 BOEPD. Pentru aceşti 25.000 BOEPD,
clienţii trebuie să solicite licenţă pentru cel puţin 4 utilizatori „SAP Secondary Distribution for Oil & Gas” pentru fiecare 1000 BOEPD (de
exemplu, 10.000 BOEPD vânduţi -> cel puţin 40 utilizatori cu licenţă). Titularii de licenţă care vând peste 25.000 BOEPD trebuie să solicite
separat licenţă pentru pachetul de sectoare industriale „SAP Downstream Marketing & Logistics for Oil & Gas” pentru volumele de vânzări
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care depăşesc 25.000 BOEPD. Volumele de produse rafinate sunt considerate egale cu volumele de ţiţei brut, de exemplu, un baril de
motorină este egal cu un baril de ţiţei brut.
3.3

SAP Military Data Exchange. Aplicaţia SAP Military Data Exchange nu este disponibilă pentru toate ţările; pentru detalii, consultaţi datele de
contact pe site-ul www.sap.com/defense-security

3.4

SAP Customer Financial Information Management for Insurance. Pentru utilizare în cadrul soluţiilor SAP Policy Management FS-PM, Claims
Management FS-CM, Billing and Payment FS-CD, Incentive Management FS-ICM nu este necesară achiziţionarea unei licenţe suplimentare.

3.5

SAP Social Services Management for Public Sector şi SAP Constituent Services for Public Sector. În scenariile pentru Sectorul Public,
cetăţenii sunt acoperiţi de respectiva licenţă de pachet şi nu au nevoie de o licenţă de Utilizator denumit SAP.

3.6

SAP Tax and Revenue Management for Public Sector. Utilizatorii externi care accesează pachetele de mai sus pentru setul de sarcini
puternic restricţionat (care includ vizualizarea documentelor, modificarea adresei, plata facturilor şi confirmările de livrare şi arhivarea
electronică) nu au nevoie de un Utilizator definit SAP.

3.7

SAP Electronic Toll Collection pentru Sectorul Public, SAP ERP Billing. Utilizatorii externi care accesează pachetele de mai sus pentru un set
de sarcini puternic restricţionat nu necesită licenţă de utilizator. Aceste sarcini constă în vizualizarea de documente, modificarea adreselor
(crearea şi modificarea conturilor de contract), plata facturilor (de exemplu, procesul de încărcare preplătită) şi confirmări ale livrărilor.

3.8

SAP Distribution Monitoring for Postal. Utilizatorii externi care accesează SAP Distribution Management Postal pentru setul de sarcini
puternic restricţionat de vizualizare a stării / livrare şi confirmări de mesaje de eveniment în Event Management utilizând interfaţa Web nu au
nevoie de licenţă de Utilizator definit SAP.

3.9

SAP Convergent Charging pentru Telecomunicaţii postplătite; SAP Convergent Charging pentru Telecomunicaţii preplătite; SAP Charging and
Billing pentru înaltă tehnologie; SAP Convergent Charging, versiunea pentru colectarea taxelor; SAP Billing pentru telecomunicaţii; SAP
Charging and Billing pentru industria bancară; SAP Convergent Charging pentru telecomunicaţii. Software-ul Convergent Billing inclus în
produsele cu referinţă nu poate fi utilizat pentru sau ca suport pentru calculul de facturare sau de repartiţie a veniturilor pentru produsele,
serviciile sau sistemele preplătite. Toate garanţiile, inclusiv, dar fără a se limita la garanţiile de neîncălcare a drepturilor de proprietate
intelectuală şi toate despăgubirile asociate sunt excluse expres în limita maximă permisă prin legea aplicabilă, pentru orice Utilizare sau ca
suport pentru produse, servicii sau sisteme wireless.

4.

SAP NetWeaver

Adaptoarele sunt disponibile numai cu licenţă SAP NetWeaver PI şi licenţa se acordă pentru o versiune definită a unui protocol sau sistem backend.
Mentenanţa adaptoarelor acoperă suportul conectivităţii la un sistem backend sau conformitatea cu o specificaţie de protocol referitoare la respectiva
versiune de la data obţinerii licenţei. Extinderea drepturilor de utilizare ale unui adaptor (parţial sau total) la o versiune superioară pentru respectivul
protocol sau sistem backend este exclusiv la latitudinea SAP. Acest lucru este valabil şi pentru modificarea versiunii protocoalelor.
4.1

SAP NetWeaver Process Integration (PI). SAP NetWeaver Process Integration poate fi utilizat de către Titularul licenţei pentru a integra
aplicaţiile SAP ale Titularului de licenţă ca parte dintr-o licenţă cu timp de execuţie specific pentru aplicaţie a SAP NetWeaver Foundation.
Pentru orice altă utilizare (de exemplu, integrare în aplicaţiile părţilor terţe sau în aplicaţiile non-SAP ), SAP NetWeaver Process Integration
trebuie licenţiat separat.

4.2

Adaptoare SAP NetWeaver Process Integration (PI). Adaptoarele enumerate aici sunt disponibile gratuit cu licenţa SAP NetWeaver PI sau
SAP Process Orchestration: adaptor CICS de la iWay, adaptor TMS/IMS de la iWay, adaptor JD EDWARDS ONE WORLD XE de la iWay,
adaptor ORACLE de la iWay, adaptor PeopleSoft de la iWay, adaptor Siebel de la iWay, adaptor JDE World de la iWay, adaptor SAP
NetWeaver pentru IDOC, adaptor SAP NetWeaver pentru RFC, adaptor SAP NetWeaver pentru fişiere/FTP, adaptor SAP NetWeaver pentru
Http, adaptor SAP NetWeaver pentru SOAP, adaptor SAP NetWeaver pentru JMS, adaptor SAP NetWeaver pentru JDBC, adaptor SAP
NetWeaver pentru protocoale de poştă electronică (pop, imap, smtp), adaptor SAP NetWeaver pentru protocol SAP BC.

4.3

SAP NetWeaver OpenHub. Trebuie să existe licenţă SAP NetWeaver OpenHub de fiecare dată când sunt extrase şi transferate date din SAP
NetWeaver BW în sistemele ţintă ale persoanelor terţe.

4.4

SAP NetWeaver BeXBroadcaster. Destinatarii transmisiilor care accesează soluţiile SAP sau componentele aferente ale acestora trebuie să
deţină licenţă pentru astfel de soluţii. SAP NetWeaver BeX Broadcaster oferă Titularilor licenţei capacitatea de a transmite informaţii SAP
NetWeaver BW (de exemplu rapoarte BeX, query-uri BeX şi dosare de lucru BeX) pentru a suporta distribuirea de informaţii în masă către un
public larg într-un mod personalizat şi sigur.

4.5

SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator. Se pot aplica anumite restricţii de hardware – detalii disponibile la cerere.

4.6

SAP NetWeaver Enterprise Search. Se pot aplica anumite restricţii de hardware – sunt disponibile detalii la cerere.

4.7

SAP NetWeaver Master Data Management. Pentru toate scenariile Enterprise Master Data Management bazate pe produsele SAP
NetWeaver Master Data Management, este nevoie de o licenţă de Utilizator denumit SAP Professional pentru utilizatorii care întreţin datele
MDM. Într-un scenariu Enterprise Master Data Management, nu există nicio cerinţă de licenţă pentru un utilizator denumit pentru utilizatorii
care citesc/vizualizează şi/sau navighează în datele MDM. Aceasta include, dar nu este limitată la, un utilizator de afaceri care utilizează o
aplicaţie de căutare pentru a identifica o înregistrare în repository-ul MDM sau utilizatori de cataloage care accesează un catalog Web.

4.8

SAP NetWeaver Master Data Management, produsul şi alte date. SAP NetWeaver Master Data Management, produsul şi alte date includ
drepturile de licenţă pentru SAP NetWeaver Master Data Management, tipărire şi Product Content Management (PCM).
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4.9

SAP Enterprise Master Data Management. SAP NetWeaver MDM, sincronizarea datelor globale nu este inclusă în volumul pentru SAP
Enterprise Master Data Management. Pentru toate scenariile Enterprise Master Data Management bazate pe produsele SAP NetWeaver
Master Data Management, este nevoie de o licenţă de Utilizator denumit SAP Professional pentru utilizatorii care întreţin datele MDM. Într-un
scenariu Enterprise Master Data Management, nu există nicio cerinţă de licenţă pentru un utilizator denumit pentru utilizatorii care
citesc/vizualizează şi/sau navighează în datele MDM. Aceasta include, dar nu este limitată la, un utilizator de afaceri care utilizează o aplicaţie
de căutare pentru a identifica o înregistrare în repository-ul MDM sau utilizatori de cataloage care accesează un catalog Web. Pentru toate
scenariile integrate de gestiune a datelor de bază, care au la bază produse SAP Master Data Governance, este nevoie de Utilizatorul denumit
adecvat.

4.10

SAP NetWeaver Master Data Management, opţiunea de calitate a datelor. SAP Master Data Management, opţiunea de calitate a datelor
poate fi vândută sau utilizată doar în combinaţie cu SAP NetWeaver Master Data Management sau SAP Enterprise Master Data
Management. În consecinţă, se aplică politicile privind Utilizatorul denumit SAP pentru aceste produse. SAP Master Data Management,
opţiunea de calitate a datelor permite utilizarea SAP BusinessObjects DataServices (DataServices) doar pentru cazurile de utilizare SAP
Master Data Management. Un caz de utilizare SAP Master Data Management este definit ca un scenariu în care datele sunt (i) curăţate, deduplicate şi încărcate prin DataServices into SAP NetWeaver MDM (MDM) sau în SAP Master Data Governance (MDG) sau în care (ii) datele
sunt distribuite din MDM sau MDG în sistemele downstream prin DataServices. DataServices este utilizat pentru gestiunea datelor din cadrul
repository-ului MDM din SAP NW MDM sau SAP MDG. Aceasta include, dar nu este limitată la, validarea la intrare şi curăţarea concordantă
sau periodică şi deduplicarea repository-ului.

4.11

SAP NetWeaver Identity Management pentru angajaţi şi SAP NetWeaver Identity Management pentru persoanele neangajate. SAP
NetWeaver Identity Management poate fi utilizat pentru a integra aplicaţiile SAP ale Titularului licenţei ca parte din licenţa cu timp de execuţie
specifică pentru aplicaţie a SAP NetWeaver Foundation. Pentru orice altă utilizare (de exemplu, integrare în aplicaţiile părţilor terţe sau în
aplicaţiile non-SAP) SAP NetWeaver Identity Management trebuie licenţiat separat.

4.12

SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications. Clienţii trebuie să decidă, prima dată când achiziţionează sau obţin licenţa pentru
SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications, ce model aleg (bazat pe utilizator sau bazat pe CPU). Nu este permisă schimbarea
sau combinarea modelului de licenţă bazat pe CPU cu cel bazat pe utilizator pentru SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications.

4.13

Spaţiile de lucru pentru întreprinderi SAP NetWeaver Portal. Spaţiile de lucru pentru întreprinderi SAP NetWeaver Portal includ drepturile
asupra timpului de execuţie al SAP NetWeaver Enterprise Portal. În cazul în care spaţiile de lucru pentru întreprinderi SAP NetWeaver Portal
sunt utilizate autonom, fără acces la vreo aplicaţie SAP, nu este nevoie de licenţe pentru Utilizatori denumiţi SAP.

4.14

Duet Enterprise. este livrat cu un număr limitat de Duet Enterprise Starter Services specificat în Documentaţie şi pe pagina:
https://websmp107.sap-ag.de/~sapdownload/012002523100014103542010E/Duet_Enterprise_services.htm.
Utilizatorii
standard
SAP
Platform pot accesa Duet Enterprise Starter Services cu condiţia ca (i) Titularul licenţei să deţină licenţa de pachet Duet Enterprise; şi (ii) Duet
Enterprise Starter Services să fie accesate numai cu ajutorul Microsoft SharePoint care utilizează Duet Enterprise. Orice utilizare a softwareului Duet Enterprise în afara Duet Enterprise Starter Services necesită obţinerea tipului şi categoriei corespunzătoare de licenţă de Utilizator
denumit SAP. În plus, Titularul licenţei este de asemenea licenţiat să utilizeze SAP NetWeaver Gateway, dar numai via MS Sharepoint, MS
Office şi/sau Duet Enterprise numai în scopul îndeplinirii funcţiilor Duet Enterprise. Orice altă Utilizare a SAP NetWeaver Gateway necesită o
licenţă SAP NetWeaver Gateway separată.

4.15

SAP NetWeaver Gateway (licenţă integrată). Anumite Software-uri SAP pot conţine o licenţă integrată a SAP NetWeaver Gateway. Orice
utilizare a SAP NetWeaver Gateway (licenţă integrată) dincolo de volumul unui astfel de Software SAP necesită o licenţiere separată a SAP
NetWeaver Gateway.

4.16

SAP NetWeaver Process Orchestration. SAP NetWeaver Process Orchestration include drepturile de utilizare a SAP NetWeaver Process
Integration (PI), SAP NetWeaver Business Process Management (BPM) şi SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM).

5.

SAP BusinessObjects

5.1

SAP BusinessObjects (BA&T License Model)

5.1.1

SAP BusinessObjects Business Intelligence
Există două moduri de licenţiere a capacităţilor SAP BusinessObjects Intelligence:
(1)

Modelul SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite

(2)

Modelul de componentă (non-Suite)

Acestea sunt descrise mai jos:
Modelul SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite. BI Suite include platforma SAP BusinessObjects BI, împreună cu motoarele pentru
următoarele: motorul Mobile, motorul Crystal Reports, motorul Web Intelligence, motorul Dashboard, motorul Explorer, Analysis pentru motorul
Microsoft Office şi Analysis pentru motorul OLAP. Motoarele Pachetului BI Suite includ drepturile de vizualizare a conţinutului pentru clienţii BI
identificaţi mai sus.
Modelul de componentă (non-Suite). Produsele SAP BusinessObjects Business Intelligence care cuprind SAP BusinessObjects Business
Intelligence Suite pot fi achiziţionate separat via un model de componentă, dacă se preferă astfel. Fiecare dintre următoarele („Motoare de
client”) pot fi achiziţionate separat: platforma SAP BusinessObjects BI, motorul Mobile, motorul Crystal Reports, motorul Web Intelligence,
motorul Dashboard, motorul Explorer, Analysis pentru motorul Microsoft Office şi Analysis pentru motorul OLAP. Motoarele includ drepturi de
vizualizare a conţinutului pentru clienţii BI identificaţi mai sus şi care au fost achiziţionaţi în mod explicit.
Pentru o singură implementare a platformei SAP BusinessObjects BI, trebuie utilizat modelul SAP BusinessObjects Intelligence Suite sau
modelul de componentă. Nu pot fi utilizate ambele modele într-o singură implementare a platformei SAP BusinessObiects BI.
INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAP
SAP Software Use Rights roRO.v.9-2011

34

Licenţele de autor/designer sunt disponibile în două moduri:
(a)

Utilizatorul SAP Application Business Analytics Professional

(b)

Utilizatorul SAP Application BI Limited

Atât modelul SAP BusinessObjects Intelligence Suite, cât şi modelul de componentă pot fi licenţiate utilizând metrica licenţei de Sesiune
simultană sau metrica licenţei de Utilizator denumit (NUL).
Dacă sunt achiziţionate utilizând modelul de componentă (non-Suite), motoarele de client trebuie licenţiate utilizând aceeaşi metrică (Licenţă
de Utilizator denumit sau Sesiuni simultane), deoarece Platforma BI nu poate depăşi numărul de licenţe pentru Platforma BI utilizând aceeaşi
metrică de licenţă.
5.1.2
5.1.2.1

Dashboard şi vizualizare
Software SAP BusinessObjects Dashboards
Dacă împrospătaţi, publicaţi, efectuaţi push sau modificaţi în alt mod datele conţinute în orice fişier SWF generat de Dashboards (sau un fişier
SWF exportat în alte formate de fişier suportate (de exemplu, PDF, AIR, PPT)), trebuie să aveţi drepturi pentru o licenţă Dashboards de
autor/design.

5.1.3

SAP BusinessObjects Explorer
Codurile cheie pentru Explorer utilizate împreună cu SAP BusinessObjects BI Platform vor debloca toate caracteristicile produsului Web
Intelligence. Astfel de caracteristici Web Intelligence pot fi utilizate numai de către SAP BusinessObjects Explorer.

5.1.4

BA&T SAP Business Objects Explorer, pachet accelerat
Pachetul SAP BusinessObjects Explorer este prevăzut să suporte un scenariu de utilizare limitat pentru căutare şi explorare cu SAP
BusinessObjects Business Intelligence relativ la ambele surse de date (accelerate) in-memory şi tradiţionale. Pachetul SAP BusinessObjects
Explorer include drepturile de a utiliza Explorer în următoarele scenarii (1) căutare şi explorare de date via nivelul semantic SAP
BusinessObjects asociat cu această licenţă, (2) căutarea şi explorarea datelor rezidente în sursele de date accelerate şi (3) căutarea şi
explorarea datelor conţinute în fişierele Excel sau .csv.
BA & T SAP BusinessObjects Explorer, pachetul accelerat, este alcătuit din:
1.

Motorul SAP BusinessObjects Explorer

2.

Platforma SAP BusinessObjects BI (de utilizat doar ca suport pentru SAP BusinessObjects Explorer)
a. Platforma SAP BusinessObjects BI. Titularul licenţei deţine licenţă de utilizare a următoarelor caracteristici ale platformei SAP
BusinessObjects BI: (a) Central Management Console (CMC), (b) autentificare a părţii terţe, (c) explorare a indexurilor bazate pe inmemory cu Explorer, (d) Central configuration Manager, (e) instrumentul de design de informaţii, (f) Translation Manager, (g)
instrumentul Lifecycle Management, (h) instrumentul Upgrade Management, (i) launchpad-ul BI

3.

SAP BusinessObjects Data Integrator. Utilizarea este limitată după cum urmează:
a. Data Integrator şi platforma BusinessObjects BI pot fi utilizate doar împreună cu pachetul SAP BusinessObjects Explorer.
b. Data Integrator nu poate fi instalat pe acelaşi blade ca blade-ul SAP NetWeaver BWA sau alte platforme de date.
c. Data Integrator nu poate fi utilizat pentru proiecte ETL autonome (extragere, transformare şi încărcare).

Drepturile de licenţă nu includ motorul SAP BusinessObjects Mobile sau platformele in-memory specifice (care trebuie licenţiate separat).
5.1.5

Soluţii de gestiune a informaţiilor SAP BusinessObjects Enterprise

5.1.5.1

Pachete SAP BusinessObjects Enterprise Information Management (EIM)
Numărul total de CPU cu licenţă reprezintă numărul total maxim cumulat de CPU în care pot fi instalate şi utilizate toate Software-urile incluse
în pachetele EIM. Directoarele de adrese şi de codare geografică nu sunt incluse şi trebuie licenţiate separat.

5.1.6

SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator şi SAP BusinessObjects Data Quality Management software
Directoarele de adrese şi de codare geografică nu sunt incluse şi trebuie licenţiate separat.

5.1.6.1

SAP BusinessObjects Data Services
Numărul total de CPU cu licenţă reprezintă numărul total maxim cumulat de CPU în care pot fi instalate şi utilizate toate Software-urile incluse
în SAP BusinessObjects Data Services.
Utilizarea SAP BusinessObjects Data Insight (cu excepţia licenţelor grupate sau furnizate în alt mod cu sau pentru utilizarea cu un produs al
unei terţe părţi) este limitată la cinci Utilizatori denumiţi.

5.1.6.2

SAP BusinessObjects Data Quality Management
Numărul total de CPU cu licenţă reprezintă numărul total maxim cumulat de CPU în care pot fi instalate şi utilizate toate Software-urile incluse
în pachetele SAP BusinessObjects Data Services. Utilizarea SAP BusinessObjects Data Insight (cu excepţia licenţelor grupate sau furnizate în
alt mod cu sau pentru utilizarea cu un produs al unei terţe părţi) este limitată la cinci Utilizatori denumiţi.

5.1.6.3

Data Quality Management (“DQM”) SDK
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O licenţă pentru Data Quality Management SDK poate fi achiziţionată în două configuraţii, după cum urmează: (1) o configuraţie autonomă sau
o configuraţie neinclusă într-un pachet („Configuraţie DQM SDK neinclusă într-un pachet”), şi (2) pachet cu licenţe de Metrică CPU pentru
Data Services şi/sau DQM Premium („Pachet de configuraţii DQM SDK”). Dacă este achiziţionată sub forma unei Configuraţii DQM SDK
neinclusă într-un pachet, atunci este furnizată o licenţă pentru DQM SDK ca Licenţă de server. Dacă este achiziţionată sub forma unui Pachet
de configuraţii DQM SDK, atunci licenţele sunt incluse ca parte din licenţele de Metrică CPU pentru Data Services şi/sau DQM Premium cu
licenţă acordată de Titularul licenţei, astfel încât numărul acestor licenţe CPU acordate de Titularul licenţei să fir utilizate numai pentru a
executa DQM SDK, cu condiţia ca numărul total de licenţe implementate pentru DQM SDK şi Data Services şi DQM Premium să nu
depăşească totalul de licenţe Data Services şi DQM Premium achiziţionate. De exemplu, dacă Titularul licenţei are licenţiate în agregat şase
licenţe CPU pentru Data Services şi/sau DQM Premium, atunci Titularul licenţei poate să utilizeze două licenţe CPU pentru a executa DQM
SDK şi restul de 4 licenţe CPU pentru a executa Data Services şi/sau DQM Premium; sau, Titularul licenţei poate să utilizeze trei licenţe CPU
pentru a executa DQM SDK şi restul de 3 licenţe CPU pentru a executa Data Services şi/sau DQM Premium; sau, Titularul licenţei poate utiliza
toate cele şase licenţe CPU pentru a executa DQM SDK.
5.1.6.4

Software SAP BusinessObjects Data Quality Management, versiune pentru Soluţii SAP
La licenţierea SAP BusinessObjects Data Quality Management, versiunea pentru Soluţii SAP, funcţiile de calitate a datelor trebuie să fie
utilizate numai cu activităţile iniţiate în cadrul aplicaţiilor SAP. La o astfel de licenţiere, Utilizarea funcţiilor de calitate a datelor în scopuri
externe aplicaţiei pentru care a fost licenţiată este strict interzisă. O licenţă separată de SAP BusinessObjects Data Quality Management sau
SAP BusinessObjects Data Services trebuie oferită dacă Utilizarea funcţiilor de calitate a datelor este necesară în afara aplicaţiei SAP.
Implementarea acestei licenţe înseamnă că Titularul licenţei are posibilitatea de a distribui numărul de CPU cu licenţă pe un singur sau mai
multe servere, atât timp cât numărul total de CPU utilizate pe servere se adaugă la suma de CPU pentru care Titularul licenţei deţine licenţă.

5.1.7

Produsele SAP BusinessObjects Rapid Marts
La licenţierea unui produs SAP BusinessObjects Rapid Marts, trebuie obţinută, de asemenea, o licenţă pentru SAP BusinessObjects Data
Integrator sau Data Services. Dacă SAP BusinessObjects Rapid Marts este licenţiat cu SAP BusinessObjects Data Integrator sau Data
Services, trebuie obţinută o licenţă individuală pentru SAP BusinessObjects Rapid Marts pentru fiecare licenţă de Produs SAP
BusinessObjects Data Integrator sau Data Services. Copierea licenţei SAP BusinessObjects Rapid Marts şi implementarea acesteia în alte
instanţe este interzisă.

5.1.8

SAP BusinessObjects Metadata Management
Metadata Management este livrat împreună cu o licenţă de utilizare limitată pentru SAP BusinessObjects BI Platform. Titularul licenţei poate să
utilizeze SAP BusinessObjects BI Platform numai împreună cu Metadata Management. Accesarea datelor care nu sunt create sau utilizate în
mod special de Metadata Management reprezintă o încălcare a acestei licenţe. Mai mult, Titularii licenţei pot utiliza doar următoarele
caracteristici ale SAP BusinessObjects BI Platform: (a) Central Management Server (CMS) în scopul autentificării utilizatorilor sau a grupurilor
şi (b) Central Management Console pentru titlurile de valoare referitoare la gestiunea utilizatorilor şi accesul la sursele integratorului, grupurile
sursă, metapedia, utilităţi şi gestiunea şi programarea execuţiilor surselor pentru integrator şi a execuţiilor utilităţilor.

5.1.9

Pachetul SAP BusinessObjects Data Migration Starter
Pachetul SAP BusinessObjects Data Migration Starter este licenţiat pe baza unei Licenţe la termen.

5.1.10

Pachetul SAP BusinessObjects Data Migration Starter
Pachetul SAP BusinessObjects Data Migration Starter poate fi implementat doar împreună cu SAP BusinessObjects Metadata Management
şi/sau Data Services pe un singur server cu un număr maxim de patru CPU. Pachetul SAP BusinessObjects Data Migration Starter poate fi
utilizat doar împreună cu o singură instanţă a sistemului ţintă, unde ID-ul de sistem al sistemului ţintă este furnizat în scris către SAP la
începutul proiectului de implementare al Titularului licenţei.

5.1.11

SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management

5.1.11.1 SAP BusinessObjects Financial Consolidation. Utilizarea SAP BusinessObjects BI Platform inclusă cu SAP BusinessObjects Financial
Consolidation se limitează numai la următoarele caracteristici: (a) utilizarea Central Management Server (“CMS”) pentru autentificarea şi/sau
autorizarea utilizatorilor pentru aplicaţiile enumerate mai sus; (b) utilizarea Central Management Console (“CMC”) pentru administrarea
drepturilor şi privilegiilor de utilizator în măsura în care acestea aparţin aplicaţiei şi (c) utilizarea Infoview pentru navigarea şi lansarea spaţiilor
de lucru Analyzer.
5.1.12

SAP BusinessObjects Financial Information Management
La licenţierea SAP BusinessObjects Financial Information Management, poate fi utilizat SAP BusinessObjects Data Integrator:

numai cu anumite soluţii SAP BusinessObjects cu licenţă pentru aplicaţiile analitice SME, SAP BusinessObjects şi SAP NetWeaver
BW, împreună cu anumite aplicaţii SAP BusinessObjects EPM, specificate şi utilizate în conformitate cu Documentaţia; şi

numai pentru Utilizarea cu SAP BusinessObjects Financial Information Management.
SAP BusinessObjects Financial Information Management va fi licenţiat ori de câte ori este nevoie de integrarea datelor cu sisteme ale terţilor.
Funcţionalitatea limitată a Financial Information Management pentru care Titularul licenţei nu deţine o licenţă (“Software FIM cu timp de
execuţie”) poate fi utilizată de un anumit Software SAP cu licenţă, conform descrierii din Documentaţie. Până când Titularul licenţei nu a
licenţiat în mod expres Software-ul FIM cu timp de execuţie, utilizarea de către Titularul licenţei a Software-ului FIM cu timp de execuţie are
accesul limitat de şi prin Software-ul SAP cu licenţă, în scopul unic al permiterii performanţelor Software-ului SAP cu licenţă şi al integrării
datelor de la Software-ul SAP cu licenţă, conform specificaţiilor din Documentaţie.

5.1.13

SAP Electronic Invoicing for Brazil (Nota Fiscal Electronica)
SAP Electronic Invoicing for Brazil – Ieşire şi Intrare (Nota Fiscal Electronica – Ieşire sau Intrare) include o licenţă SAP PI cu timp de execuţie.

5.1.14

Soluţii SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance.
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Soluţiile SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance (GRC) pot să utilizeze o funcţionalitate limitată a Xcelsius Enterprise şi
Crystal Reports pentru care Titularul licenţei nu deţine o licenţă („Software cu timp de execuţie pentru raportare”). Până la obţinerea expresă a
licenţei de Software de raportare cu timp de execuţie de către Titularul licenţei, utilizarea respectivului Software de raportare cu timp de
execuţie de către Titularul licenţei este limitată la accesul prin GRC şi orice Modificări permise ale acestuia numai cu scopul de a permite
utilizarea GRC. Software-ul de raportare cu timp de execuţie pot fi utilizate doar de către Utilizatorii SAP denumiţi pentru GRC. Titularul licenţei
nu deţine licenţă de a utiliza niciunul dintre componentele Crystal Reports pentru dezvoltarea de aplicaţie .Net.
5.1.15

SAP BusinessObjects solutions for SME

5.1.15.1 SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI)
Edge BI licenţiată de Utilizatori are o limită de 250 de utilizatori pe server. Edge BI include licenţa de utilizator SAP Business Analytics
Professional pentru fiecare utilizator cu licenţă exclusiv pentru utilizarea Edge BI şi nu necesită utilizatori denumiţi suplimentari pentru Aplicaţia
SAP. Edge BI cu licenţă pe baza unei Licenţe de sesiune simultană nu va depăşi 50 de Sesiuni simultane într-o singură implementare. După
ce titularul licenţei a achiziţionat pachete de Sesiuni simultane, Titularul licenţei poate să licenţieze licenţele de utilizator suplimentar pentru
Edge BI cu acelaşi număr de Licenţe de sesiune simultană.
5.1.15.2 SAP BusinessObjects Edge BI, versiune cu gestiune de date
SAP BusinessObjects Data Quality Management şi SAP BusinessObjects Data Integrator livrate cu SAP BusinessObjects Edge BI pot fi
implementate numai pe un singur server (până la 250 de utilizatori denumiţi sau 50 de Sesiuni simultane) şi trebuie implementate (a) pe
acelaşi server pe care este implementat produsul SAP BusinessObjects Edge BI corespunzător sau (b) pe un server separat având până la
trei unităţi centrale de prelucrare. SAP BusinessObjects Data Quality Management şi SAP BusinessObjects Data Integrator pot fi utilizate
numai împreună cu SAP BusinessObjects Edge BI şi nu pot fi utilizate autonom. Titularul licenţei va avea voie să utilizeze cel mult două tipuri
de baze de date din interfeţele bazei de date şi va putea avea o singură arhivă de date ţintă.
5.1.15.3 SAP BusinessObjects Edge BI, versiune cu integrare de date
SAP BusinessObjects Data Integrator livrat cu SAP BusinessObjects Edge BI poate fi implementat numai pe un singur server (până la 250 de
utilizatori denumiţi sau 50 de Sesiuni simultane) şi trebuie implementat pe (a) acelaşi server pe care este implementat produsul SAP
BusinessObjects Edge BI corespunzător sau (b) pe un server separat având până la două unităţi centrale de prelucrare. SAP BusinessObjects
Edge BI, versiunea cu integrare de date şi SAP BusinessObjects Data Integrator pot fi utilizate numai împreună cu SAP BusinessObjects Edge
BI şi nu pot fi utilizate autonom. Titularul licenţei va avea voie să utilizeze cel mult două tipuri de baze de date din interfeţele bazei de date şi
va putea avea o singură arhivă de date ţintă. Când se utilizează SAP BusinessObjects Data Integrator împreună cu SAP BusinessObjects
Edge Rapid Marts, acesta poate fi implementat pe un server cu maxim 4 unităţi centrale de prelucrare.
5.1.15.4 SAP BusinessObjects Edge Data Services, Edge Data Integrator şi Edge Data Quality Management (Soluţii Edge EIM)
Numărul total de CPU cu licenţă reprezintă numărul total maxim cumulat de CPU în care pot fi instalate şi utilizate toate Software-urile incluse
în SAP BusinessObjects Edge Data Services. Pentru SAP BusinessObjects Edge Data Services and Edge Data Quality Management,
Utilizarea SAP BusinessObjects Data Insight (cu excepţia pachetelor cu licenţe sau furnizate în alt mod în combinaţie cu sau pentru utilizarea
cu un produs al unei terţe părţi) este limitată la cinci Utilizatori denumiţi. Directoarele de adrese şi de codare geografică nu sunt incluse în
Soluţiile Edge EIM şi trebuie licenţiate separat. Fiecare implementare pentru orice Soluţie Edge EIM este limitată la un singur server, cu minim
3 unităţi centrale de prelucrare şi 5 unităţi centrale de prelucrare. Toate soluţiile Edge EIM includ licenţa de Utilizator SAP Business Analytics
Professional exclusiv pentru utilizarea Soluţiilor Edge EIM aplicabile şi nu necesită Utilizatori denumiţi suplimentari pentru Aplicaţia SAP.
5.1.15.5 SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts
La licenţierea produsului SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts, trebuie, de asemenea, obţinută o licenţă pentru SAP BusinessObjects Edge
BI, versiunea cu integrare de date sau SAP BusinessObjects Edge BI, versiunea cu gestiune de date. Pachetul SAP BusinessObjects Edge
Rapid Marts poate fi implementat numai pe un singur server şi trebuie implementat (a) pe acelaşi server pe care este implementat produsul
SAP BusinessObjects Edge BI corespunzător sau (b) pe un server separat având până la 4 unităţi centrale de prelucrare. SAP
BusinessObjects Edge Rapid Marts poate fi utilizată numai împreună cu SAP BusinessObjects Edge BI. Copierea licenţei SAP
BusinessObjects Edge Rapid Marts şi implementarea acesteia în alte instanţe este interzisă. Fiecare SAP BusinessObjects Edge Rapid Mart
include licenţa aferentă Interfeţei de aplicaţie
5.1.15.6 SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation
Licenţierea SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation este restricţionată la maxim 100 de utilizatori pe un singur server,
5.1.15.7 SAP BusinessObjects Edge Strategy Management
Limitare de licenţă: implementare pe un singur server de aplicaţie cu maxim 70 de utilizatori. Fiecare implementare este limitată la 25 de
contexte şi 25 de modele de date.
5.1.15.8 SAP BusinessObjects Access Control pentru companii mijlocii
SAP BusinessObjects Access Control pentru companii mijlocii începând cu versiunea 10.0 poate utiliza o funcţionalitate limitată a Xcelsius
Enterprise şi Crystal Reports pentru care Titularul licenţei nu deţine o licenţă („Software de raportare cu timp de execuţie”). Până la licenţierea
expresă a Software-ului de raportare cu timp de execuţie de către Titularul licenţei, Utilizarea de către Titularul licenţei a unui astfel de
Software de raportare cu timp de execuţie este limitată prin Controlul de acces pentru companiile mijlocii şi orice Modificări permise ale
acestuia numai cu scopul de a permite utilizarea Controlului de acces pentru companiile mijlocii. Software-ul de raportare cu timp de execuţie
poate fi utilizat doar de către Utilizatorii SAP denumiţi cu licenţă pentru Controlul accesului pentru companiile mijlocii. Titularul licenţei nu are
licenţă de utilizare a niciuneia dintre componentele Crystal Reports pentru dezvoltarea de aplicaţie .Net.
5.1.16

Soluţii analitice SAP BusinessObjects
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Licenţă limitată: utilizarea soluţiilor analitice SAP BusinessObjects („Soluţiile BA”) şi orice software SAP licenţiat ca parte a Soluţiei BA
(„Software BA”) se limitează la scopul specific al Soluţiei BA („Scopul”).
Software BA: SAP poate oferi software BA conţinut de Soluţia BA şi sub formă de produs software SAP separat aflat în lista de preţuri şi
condiţii SAP. Termenii şi condiţiile pentru Software-ul BA şi funcţionalitatea acestuia pot fi diferite de produsul software SAP separat.
Funcţionalităţile suplimentare ale unui astfel de produs software SAP se pot supune unui acord de licenţă separat şi taxelor de licenţă
suplimentare.
5.1.17

SAP BusinessObjects Enterprise Risk Reporting pentru Industria Bancară.
Utilizarea acestui Software este limitată la măsurarea şi monitorizarea riscului de întreprindere pentru operaţiunile bancare ale Titularului
licenţei.

5.1.18

SAP BusinessObjects Trade Promotion Effectiveness Analysis
Utilizarea acestui Software este limitată la efectuarea analizei privind eficacitatea promoţiei comerciale.

5.1.19

SAP BusinessObjects Customer Analysis and Retention pentru Telecomunicaţii.
Utilizarea acestui Software este limitată la următoarele operaţiuni de telecomunicaţii ale Titularului licenţei: analiza de păstrare a clienţilor,
profilarea clienţilor, evaluarea comportamentelor consumatorilor şi evaluarea provocărilor referitoare la păstrarea clienţilor.

5.1.20

SAP BusinessObjects Quality Management pentru domeniul Sănătăţii.
Utilizarea acestui Software este limitată la măsurarea şi monitorizarea metricii de management al calităţii pentru operaţiile de îngrijire medicală
ale Titularului licenţei.

5.1.21

SAP BusinessObjects Healthcare Practitioner Spend Analysis and Reporting
Utilizarea acestui Software este limitată la monitorizarea cheltuielilor de întreprindere referitoare la medici curanţi.

5.1.22

SAP BusinessObjects Staff Productivity Management pentru domeniul Sănătăţii.
Utilizarea acestui Software este limitată la măsurarea şi monitorizarea productivităţii personalului din întreprinderi şi departamente şi calitatea
aferentă a pacienţilor, KPI-uri privind ciclul de existenţă HR, educaţie şi siguranţa angajaţilor.

5.1.23

SAP BusinessObjects Readiness Assessment pentru Apărare şi Securitate.
Utilizarea acestui Software este limitată la măsurarea şi raportarea disponibilităţii de apărare.

5.1.24

SAP BusinessObjects On-Shelf Availability
Utilizarea acestui Software este limitată la următoarele, pentru operaţiile privind produsele de consum ale Titularului licenţei: analiza privind
disponibilitatea pe raft, metrica stocurilor epuizate şi alte metrici şi măsuri referitoare la gestionarea cererii şi a ofertei de produse finite .

5.1.25

SAP BusinessObjects Sales Analysis pentru Retail.
Utilizarea acestui Software este limitată la efectuarea analizelor de date despre retail şi punctele de vânzare.

5.1.26

SAP BusinessObjects IP Rights Analysis
Utilizarea acestui Software este limitată la analiza referitoare la venituri, disponibilitatea drepturilor, achiziţiile de drepturi, gestiunea drepturilor,
activitatea titularului licenţei şi performanţele de titlu privind drepturile de proprietate intelectuală.

5.1.27

SAP BusinessObjects Enterprise Risk and Solvency Management pentru Asigurări.
Utilizarea acestui Software este limitată la măsurarea şi monitorizarea riscului de întreprindere la nivelul unităţilor de afaceri, al produselor şi al
categoriilor de risc.

5.1.28

Aplicaţia SAP BusinessObjects Upstream Operations Performance Analysis
Utilizarea acestui Software este limitată la analiza datelor operaţionale care susţin producţia ascendentă de hidrocarburi pentru petrol şi gaze.

5.1.29

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation pentru Industria Bancară.
Utilizarea acestui Software este limitată la următoarele, pentru operaţiile bancare ale Titularului licenţei: planificare financiară, bugetare,
prognozare şi consolidări, precum şi raportarea datelor de plan financiare şi a altor date de plan.

5.1.30

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation pentru domeniul Sănătăţii.
Utilizarea acestui Software este limitată la următoarele, pentru operaţiile de îngrijire medicală ale Titularului licenţei: planificare financiară,
bugetare, prognozare şi consolidări, precum şi raportarea datelor de plan financiare şi a altor date de plan.

5.1.31

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation pentru Sectorul Public.
Utilizarea acestui Software este limitată la planificarea pe termen lung, bugetarea şi planificarea, prognozarea şi raportarea din Sectorul public.

5.1.32

SAP BusinessObjects Planning pentru Sectorul Public.
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Utilizarea acestui Software este limitată la următoarele, pentru procesele comerciale din Sectorul public ale Titularului licenţei: planificare
comercială pe termen lung, prognozare, consolidare şi raportare financiară şi gestiunea performanţelor.
5.1.33

Soluţia de implementare rapidă pentru SAP BusinessObjects Sales and Operational Planning.
Utilizarea acestui Software este limitată la procesul de planificare comercială a Vânzărilor şi Operaţiilor, precum gestiunea cererilor de
consens, vizibilitatea aprovizionării, agregarea capacităţii de producţie şi monitorizarea procesului comercial utilizând intrarea de prognoză din
Vânzări, Marketing, Operaţii şi Finanţe.

5.1.34

Condiţii de licenţă suplimentare pentru Knowledge Accelerator

5.1.34.1 SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator (cu excepţia platformei ON RWD). SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator poate fi utilizat
pentru a răspunde nevoilor de instruire a angajaţilor Titularului licenţei şi nu poate fi utilizat de niciun terţ şi nici în numele vreunui terţ. SAP
BusinessObjects Knowledge Accelerator, cu excepţia Platformei RWD Platform, este o versiune mai veche a software-ului Knowledge
Accelerator (pre-XI release 3) care va continua să fie vândută de SAP BusinessObjects. Următoarele declaraţii fac referire numai la această
versiune mai veche de Business Objects Knowledge Accelerator: toate instrumentele de personalizare incluse în Software-ul SAP
BusinessObjects Knowledge Accelerator (Global Knowledge TM On-Demand-for-Business Objects Software) vor fi utilizate numai în scopul
modificării sau personalizării conţinutului dezvoltat de Software-ul SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator şi numai de către numărul de
ingineri de proiectare de instrucţiuni şi administratori specificat în Formularul de comandă. Titularul licenţei nu va modifica, nu va întreprinde
acţiuni de inginerie inversă, nu va distribui în scopuri comerciale sau necomerciale şi nu va utiliza instrumente pentru dezvoltarea altor
conţinuturi legate de alte produse ale Emitentului licenţei.
5.1.34.2 Knowledge Accelerator on RWD Platform. SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator poate fi utilizat pentru a răspunde nevoilor de
instruire a angajaţilor Titularului licenţei şi nu poate fi utilizat de niciun terţ şi nici în numele vreunui terţ. Fără a ţine seama de orice alte
prevederi ale Programului de instruire, Licenţele de utilizator denumit ale Knowledge Accelerator nu pot fi transferate altor persoane, chiar
dacă utilizatorului iniţial i-a fost interzis accesul la Knowledge Accelerator. Dacă o persoană încetează raporturile de angajare cu Titularul
licenţei, acesta din urmă poate transfera Licenţa de utilizator denumit a persoanei respective unui alt utilizator.
5.1.35

Workbench Predictiv. Workbench predictiv include un produs terţ integrat care trebuie utilizat împreună cu BusinessObjects Enterprise, nu pe
bază autonomă.

5.2

SAP BusinessObjects (Classic Solutions Model)

5.2.1

SAP BusinessObjects Enterprise

5.2.1.1

Dashboard Builder. Componentele software, instrumentele şi utilităţile furnizate cu Dashboard Builder pot fi utilizate numai cu produsul cu care
au fost furnizate. În plus, utilităţile Web Intelligence furnizate cu Dashboard Builder pot fi utilizate numai pentru a vizualiza modelele analitice
furnizate împreună cu Dashboard Builder.

5.2.1.2

SAP BusinessObjects Enterprise. Nu puteţi combina licenţele pentru diferite ediţii BusinessObjects Enterprise într-o singură Implementare (de
exemplu, licenţele Premium nu pot fi combinate cu licenţele Professional în aceeaşi Implementare). Puteţi utiliza BusinessObjects Enterprise
Professional pentru a publica şi distribui numai unul din tipurile de formate de rapoarte caracteristice SAP BusinessObjects (Crystal Reports,
Web Intelligence/Desktop Intelligence/BusinessObjects/Voyager). Web Intelligence şi Desktop Intelligence sunt considerate un singur format
de raport caracteristic în acest scop. Dacă doriţi să publicaţi şi să distribuiţi mai multe tipuri de formate de rapoarte, trebuie să achiziţionaţi
BusinessObjects Enterprise Premium. Fără a ţine seama de prevederile de mai sus, dacă Titularul licenţei migrează de la o Implementare
combinată BusinessObjects şi Web Intelligence la BusinessObjects Enterprise, acesta poate utiliza atât tipurile de rapoarte BusinessObjects,
cât şi Web Intelligence în respectiva Implementare.

5.2.1.3

Opţiunile SAP BusinessObjects Product. Opţiunile pentru BusinessObjects Enterprise Professional, Crystal Enterprise Professional şi Crystal
Reports Server (colectiv, „Aplicaţia de bază”) au licenţă de add-on-uri la o Implementare. Opţiunile pot include Crystal Reports Explorer,
Auditing, Publishing, Live Office, Kit-uri de integrare pentru aplicaţii ale terţilor şi alte produse create ca Opţiuni pentru o Aplicaţie de bază.
Dacă atât Aplicaţia de bază, cât şi Opţiunile au licenţă pe bază de metrică CPU, numărul şi tipul licenţelor pentru Opţiuni trebuie să
corespundă cu numărul şi tipul licenţelor pentru Aplicaţia de bază în acea Implementare în care sunt utilizate Opţiunile

5.2.1.4

Web Intelligence Interactive Viewing. Codurile cheie pentru Web Intelligence Interactive Viewing deblochează complet toate caracteristicile
produsului Web Intelligence. Totuşi, Web Intelligence Interactive Viewing este o licenţă limitată şi nu poate fi utilizată pentru editarea şi
crearea documentelor.

5.2.2

SAP BusinessObjects BI Starter Package. Obţinerea licenţei pentru pachetul de lansare SAP BusinessObjects BI este restricţionată la maxim
100 de utilizatori pe fiecare server.

5.2.3

Dashboard şi vizualizare

5.2.3.1

Software-ul SAP® BusinessObjects™ Xcelsius®. Dacă împrospătaţi, publicaţi, efectuaţi push sau modificaţi în alt mod datele conţinute întrun fişier SEF generat prin Xcelsius (sau într-un fişier SWF exportat în alte formate de fişier suportate (de exemplu, PDF, AIR, PPT)), trebuie
să achiziţionaţi o Licenţă Xcelsius Interactive Viewing. Licenţa Xcelsius Interactive Viewing este inclusă şi corespunde cu Licenţele de
utilizator denumit („NUL”) ale Crystal Reports Server şi BusinessObjects Edge. Vizualizarea interactivă nelimitată este inclusă cu Xcelsius
Engage, însă aceasta este limitată la fişierele SWF cu maxim două conexiuni.

5.2.4

Soluţii de gestiune a informaţiilor SAP BusinessObjects Enterprise

5.2.4.1

Software SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator şi SAP BusinessObjects Data Quality Management.
Dacă Titularul licenţei doreşte să implementeze o Licenţă Data Services, Data Integrator sau Data Quality Management pentru a accesa
sursele de date ale întreprinderii precum pachete de aplicaţii, baze de date sau produse de infrastructură de tehnologie, Titularul licenţei
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trebuie să obţină licenţe de infrastructură individuale, precum Application Interface, Database Interface, JMS Technology Interface sau
Salesforce.com Technology Interface. Directoarele de adrese nu sunt incluse şi trebuie licenţiate separat.
5.2.4.2

SAP BusinessObjects Data Service. Următoarele sunt incluse în fiecare licenţă pentru SAP BusinessObjects Data Services:

Cinci Utilizatori numiţi pentru SAP BusinessObjects Data Insight (cu excepţia pachetelor de licenţe sau furnizate în alte scopuri,
împreună cu sau pentru utilizarea cu un produs terţ)

O licenţă pentru fiecare dintre aplicaţiile Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team
Development şi Grid Computing

Licenţe Database Interface la un număr neacoperit de Tipuri de baze de date

Salesforce.com Technology Interface

JMS Technology Interface

5.2.5

SAP BusinessObjects Data Integrator

5.2.5.1

SAP BusinessObjects Data Integrator Starter. Fiecare licenţă a Software-ului include o licenţă Database Interface.

5.2.5.2

SAP BusinessObjects Data Integrator Professional. Fiecare licenţă a Software-ului include două licenţe Database Interface.

5.2.5.3

SAP BusinessObjects Data Integrator Premium. Fiecare licenţă a Software-ului include o licenţă pentru fiecare Real Time Transactional
Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team Development, Grid Computing, Salesforce.com Technology Interface, JMS
Technology Interface; şi licenţe Database Interface la un număr neacoperit de Tipuri de baze de date.

5.2.6

SAP BusinessObjects Data Quality Management

5.2.6.1

SAP BusinessObjects eDQ Management. Titularul licenţei poate să utilizeze SAP BusinessObjects eDQ Management doar pentru mediile de
tranzacţii sau cele în timp real. Fiecare licenţă a Software-ului include o licenţă SAP BusinessObjects DQM, opţiunea pachetelor de curăţare
pentru o limbă.

5.2.6.2

SAP BusinessObjects Data Quality Management Professional. Fiecare licenţă a Software-ului include o licenţă Database Interface şi o licenţă
SAP BusinessObjects DQM, opţiunea pachetelor de curăţare pentru o limbă.

5.2.6.3

SAP BusinessObjects Data Quality Management Premium. Fiecare licenţă a Software-ului include:



Cinci Utilizatori numiţi pentru SAP BusinessObjects Data Insight (cu excepţia pachetelor de licenţe sau furnizate în alte scopuri, împreună cu
sau pentru utilizarea cu un produs terţ)






Două licenţe Database Interface
O licenţă pentru SAP BusinessObjects DQM, opţiunea pachetelor de curăţare pentru o limbă
SAP BusinessObjects DQM, SDK
O licenţă pentru fiecare dintre aplicaţiile Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team Development
şi Grid Computing

5.2.6.4 Licenţe de interfaţă. O condiţie preliminară pentru orice licenţă Application Interface, Database Interface sau Technology Interface o
reprezintă o licenţă Data Services, Data Integrator sau Data Quality Management. Application Interface este licenţiată pentru Instanţa aplicaţiei.
„Instanţă” înseamnă că Software-ul poate fi utilizat doar pentru o conexiune unică la o aplicaţie sau tehnologie specificată. Dacă se accesează
mai multe instanţe ale unei aplicaţii de către Application Interface, în acest caz trebuie achiziţionată o licenţă Application Interface pentru fiecare
instanţă. Application Interface Unlimited, Database Interface, JMS Technology Interface şi Salesforce.com Technology Interface au licenţă pe
Tipul de aplicaţie, bază de date sau tehnologie, după caz. „Tip” înseamnă un număr nelimitat de conexiuni la o singură aplicaţie, bază de date
sau tehnologie specificată.
5.2.6..5 Data Quality Management (“DQM”) SDK. O licenţă pentru Data Quality Management SDK poate fi achiziţionată în două configuraţii, după cum
urmează: (1) o configuraţie autonomă sau o configuraţie neinclusă într-un pachet („Configuraţie DQM SDK neinclusă într-un pachet”), şi (2)
pachet cu licenţe de Metrică CPU pentru Data Services şi/sau DQM Premium („Pachet de configuraţii DQM SDK”). Dacă este achiziţionată sub
forma unei Configuraţii DQM SDK neinclusă într-un pachet, atunci este furnizată o licenţă pentru DQM SDK ca Licenţă de server. Dacă este
achiziţionată sub forma unui Pachet de configuraţii DQM SDK, atunci licenţele sunt incluse ca parte din licenţele de Metrică CPU pentru Data
Services şi/sau DQM Premium cu licenţă acordată de Titularul licenţei, astfel încât numărul acestor licenţe CPU acordate de Titularul licenţei să
fir utilizate numai pentru a executa DQM SDK, cu condiţia ca numărul total de licenţe implementate pentru DQM SDK şi Data Services şi DQM
Premium să nu depăşească totalul de licenţe Data Services şi DQM Premium achiziţionate. De exemplu, dacă Titularul licenţei are licenţiate în
agregat şase licenţe CPU pentru Data Services şi/sau DQM Premium, atunci Titularul licenţei poate să utilizeze două licenţe CPU pentru a
executa DQM SDK şi restul de 4 licenţe CPU pentru a executa Data Services şi/sau DQM Premium; sau, Titularul licenţei poate să utilizeze trei
licenţe CPU pentru a executa DQM SDK şi restul de 3 licenţe CPU pentru a executa Data Services şi/sau DQM Premium; sau, Titularul licenţei
poate utiliza toate cele şase licenţe CPU pentru a executa DQM SDK.
5.2.6.6 Software SAP BusinessObjects Data Quality Management, versiuni pentru utilizare cu aplicaţii SAP, Siebel sau Informatica. La licenţierea SAP
BusinessObjects Data Quality Management, versiunea pentru soluţii SAP, aplicaţii Siebel sau Informatica PowerCenter, funcţiile de calitate a
datelor trebuie utilizate numai cu activităţile iniţiate în cadrul aplicaţiei SAP, Siebel sau, respectiv, Informatica. La o astfel de licenţiere, Utilizarea
funcţiilor de calitate a datelor în scopuri externe aplicaţiei pentru care a fost licenţiată este strict interzisă. O licenţă separată de SAP
BusinessObjects Data Quality Management sau SAP BusinessObjects Data Services trebuie oferită dacă Utilizarea funcţiilor de calitate a
datelor este necesară în afara aplicaţiei SAP, Siebel sau Informatica. Implementarea acestei licenţe înseamnă că Titularul licenţei are
posibilitatea de a distribui numărul de CPU cu licenţă pe un singur sau mai multe servere, atât timp cât numărul total de CPU utilizate pe servere
se adaugă la suma de CPU pentru care Titularul licenţei deţine licenţă. Licenţele de informatică în reţea nu sunt incluse şi necesită licenţiere
separată.
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5.2.6.7 Produsele SAP BusinessObjects Rapid Marts. La licenţierea SAP BusinessObjects Rapid Marts, trebuie obţinută, de asemenea, o licenţă
pentru SAP BusinessObjects Data Integrator sau Data Services. Dacă SAP BusinessObjects Rapid Marts este licenţiat cu SAP BusinessObjects
Data Integrator sau Data Services, trebuie obţinută o licenţă individuală pentru SAP BusinessObjects Rapid Marts pentru fiecare licenţă de
Produs SAP BusinessObjects Data Integrator sau Data Services. Copierea licenţei SAP BusinessObjects Rapid Marts şi implementarea
acesteia în alte instanţe este interzisă. În afara prevederilor de mai sus, Titularul licenţei trebuie să obţină licenţă pentru anumite interfeţe ale
Application Interfaces.
5.2.6.8 SAP BusinessObjects Metadata Management. Metadata Management este livrat împreună cu o licenţă de utilizare limitată pentru SAP
BusinessObjects Enterprise. Titularul licenţei poate să utilizeze SAP BusinessObjects Enterprise numai împreună cu Metadata Management.
Accesarea datelor care nu sunt create sau utilizate în mod special de Metadata Management reprezintă o încălcare a acestei licenţe. Mai mult,
Titularii licenţei pot utiliza doar următoarele caracteristici ale SAP BusinessObjects Enterprise: (a) Central Management Server (CMS) în scopul
autentificării utilizatorilor sau a grupurilor şi (b) Central Management Console pentru titlurile de valoare referitoare la gestiunea utilizatorilor şi
accesul la sursele integratorului, grupurile sursă, metapedia, utilităţi şi gestiunea şi programarea execuţiilor surselor pentru integrator şi a
execuţiilor utilităţilor.
5.2.7

SAP BusinessObjects Explorer

5.2.7.1.

Codurile cheie pentru Explorer utilizate împreună cu SAP BusinessObjects Enterprise Professional (pentru Enterprise Reporting) deblochează
toate caracteristicile produsului Web Intelligence. Astfel de caracteristici Web Intelligence pot fi utilizate numai de către SAP BusinessObjects
Explorer.

5.2.7.2

SAP Business Objects Explorer (Data Exploration Component). SAP BusinessObjects Explorer (componentă de explorare date) include SAP
BusinessObjects Data Integrator Premium şi SAP BusinessObjects Enterprise. Utilizarea de către Titularul licenţei este limitată după cum
urmează:

Data Integrator Premium şi BusinessObjects Enterprise pot fi utilizate numai împreună cu SAP BusinessObjects Explorer (componentă
de explorare date).

Data Integrator Premium nu poate fi instalat pe acelaşi blade ca serverul blade SAP NetWeaver BWA.

Data Integrator Premium nu poate fi utilizat pentru proiecte ETL autonome (extragere, transformare şi încărcare).

Titularul licenţei deţine licenţă de utilizare a următoarelor caracteristici SAP BusinessObjects Enterprise: (a) Central Management
Console (CMC), (b) autentificare a părţii terţe, (c) explorare a indexurilor bazate pe BWA cu Explorer, (d) Central configuration Manager
şi (e) Import Wizard.

5.2.8

SAP BusinessObjects solutions for SME

5.2.8.1

SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI). Soluţia Edge BI licenţiată de Utilizatorii denumiţi SAP are o limită de 250 de utilizatori pe server.
Utilizarea autonomă a soluţiei autonome Edge BI nu necesită utilizatori denumiţi SAP Application; când este utilizată cu SAP ERP, utilizatorul
denumit SAP Business Expert nu este relevant şi este suficient utilizatorul denumit SAP Professional. Soluţia Edge BI licenţiată sub formă de
CAL (Licenţă pentru acces simultan) prin revânzătorii SAP BusinessObjects nu va depăşi 50 CAL pentru o singură implementare. După ce
Titularul licenţei a achiziţionat pachetele CAL de la un revânzător SAP BusinessObjects, Titularul licenţei poate licenţia acelaşi număr de
licenţe de utilizator denumit suplimentare pentru Edge BI ca numărul de pachete CAL .

5.2.8.2

SAP BusinessObjects Edge BI, versiunea cu gestiune de date. SAP BusinessObjects Data Quality Professional şi SAP BusinessObjects Data
Integrator Starter livrate cu SAP BusinessObjects Edge BI pot fi implementate numai pe un singur server (până la 250 utilizatori) şi trebuie
implementate (a) pe acelaşi server pe care este implementat produsul SAP BusinessObjects Edge BI corespunzător sau (b) pe un server
separat având până la două unităţi centrale de prelucrare. SAP BusinessObjects Data Quality Professional şi SAP BusinessObjects Data
Integrator Starter pot fi utilizate numai împreună cu SAP BusinessObjects Edge BI şi nu pot fi utilizate autonom. Titularul licenţei va avea voie
să utilizeze cel mult două tipuri de baze de date din interfeţele bazei de date şi va putea avea o singură arhivă de date ţintă.

5.2.8.3

SAP BusinessObjects Edge BI, versiunea cu integrare de date. SAP BusinessObjects Data Integrator Starter livrat cu SAP BusinessObjects
Edge BI poate fi implementat numai pe un singur server (până la 250 utilizatori) şi trebuie implementat (a) pe acelaşi server pe care este
implementat produsul SAP BusinessObjects Edge Series corespunzător sau (b) pe un server separat având până la două unităţi centrale de
prelucrare. SAP BusinessObjects Edge BI, versiunea cu integrare de date şi SAP BusinessObjects Data Integrator Starter pot fi utilizate
numai împreună cu SAP BusinessObjects Edge BI şi nu pot fi utilizate autonom. Titularul licenţei va avea voie să utilizeze cel mult două tipuri
de baze de date din interfeţele bazei de date şi va putea avea o singură arhivă de date ţintă. Când se utilizează SAP BusinessObjects Data
Integrator Starter împreună cu SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts, acesta poate fi implementat pe un server cu maxim 4 unităţi centrale
de prelucrare.

6

SAP Crystal

6.1

Reguli de utilizare pentru toate Produsele SAP Crystal

6.1.1
6.1.1.1

Definiţii
„Software-ul SAP Crystal” reprezintă următoarele produse: SAP Crystal Reports, SAP Crystal Server, SAP Crystal Reports Server, SAP
Crystal Dashboard Design, SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Interactive Analysis şi Xcelsius Engage Server.

6.1.1.2

“Desktop SAP Crystal software” reprezintă toate produsele SAP Crystal, cu excepţia SAP Crystal Server şi SAP Crystal Reports Server.

6.1.1.3

„Prezentare conectată” înseamnă orice fişier SWF creat cu ediţia personală de SAP Crystal Dashboard Design, ediţia de departament SAP
Crystal Dashboard Design sau Xcelsius Engage Server care împrospătează, publică, efectuează push sau modifică în alt mod datele
conţinute într-un astfel de fişier SWF (sau un fişier SWF exportat în alte formate de fişier suportate (de exemplu, PDF, AIR, PPT)),

6.1.1.4

„Prezentare închisă” înseamnă orice fişier SWF creat cu SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Dashboard Design ediţia personală,
SAP Crystal Dashboard Design ediţia de departament sau Xcelsius Engage Server care nu împrospătează, publică, efectuează push sau
modifică în alt mod datele conţinute într-un astfel de fişier SWF (sau un fişier SWF exportat în alte formate de fişier (de exemplu, PDF, AIR,
PPT)).
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6.1.2

Utilizare SAP Crystal Software. Titularul licenţei poate să utilizeze software-ul SAP Crystal pentru a livra servicii de instruire şi de
consultanţă pentru un astfel de software SAP Crystal, cu condiţia ca fiecare persoană care se bucură de beneficiile serviciilor de instruire
sau de consultanţă să achiziţioneze o licenţă separată pentru Utilizarea Software-ului SAP Crystal aplicabil.

6.1.3

Utilizare Desktop SAP Crystal Software. Cu excepţia Prezentărilor conectate şi supus Secţiunii 6.2.8, Titularul licenţei poate să distribuie
fişierele de ieşire (de exemplu, în format PDF, SWF, XLF, WID sau RPT) generate de software-ul Desktop SAP Crystal la terţe părţi, cu
condiţia ca Titularul licenţei să respecte următoarele cerinţe:
(a) fişierele de ieşire se află în afara Software-ului şi nu accesează direct sau indirect Software-ul sau nu activează capacităţile de prelucrare
ale Software-ului şi nu implică Software-ul în alt mod;
(b) Titularul licenţei rămâne singurul responsabil pentru suport, tehnic sau asistenţă de altă natură, necesară sau solicitată de către o
persoană care primeşte astfel de fişiere de ieşire;
(b) Titularul licenţei nu poate utiliza numele, logo-ul sau marca comercială a Titularului licenţei sau Software-ul, fără permisiunea prealabilă
scrisă din partea SAP;
(d) Titularul licenţei va apăra, va despăgubi şi va exonera de răspundere SAP în legătură cu orice reclamaţii sau răspunderi care decurg din
utilizarea, reproducerea sau distribuirea fişierelor de ieşire;
(e) Titularul licenţei va garanţa consimţământul utilizatorului final („Utilizator final”) cu termenii similari stabiliţi în Secţiunea 6.3.8.

6.1.4

Licenţă post de lucru de instruire pentru software Desktop SAP Crystal. Când software-ul SAP Crystal este utilizat pe un post de lucru
exclusiv pentru instruire, licenţa se aplică postului de lucru şi nu utilizatorului numit care utilizează Software-ul. Este necesară o licenţă pentru
fiecare post de lucru de instruire.

6.1.5

Utilizarea capturilor de ecran şi a wordmark-urilor software-ului SAP Crystal. Titularul licenţei poate reproduce şi distribui capturi de ecran şi
wordmark-uri pentru software-ul SAP Crystal în documente sau fişiere media, cu condiţia ca:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Documentul sau fişierul media să nu fie un material de instruire comercial, un material de instruire pentru o persoană terţă şi/sau un
material de instruire în scopul obţinerii de profit.
Utilizarea de către Titularul licenţei să nu fie în scop obscen sau pornografic, iar Titularul licenţei să nu aibă un ton peiorativ,
defăimător sau calomniator cu privire la SAP, software-ul sau orice altă persoană sau entitate a acestuia.
Utilizarea de către Titularul licenţei să nu implice, direct sau indirect, sponsorizarea, afilierea sau aprobarea produsului sau serviciului
Titularului licenţei de către SAP.
Titularul licenţei nu poate utiliza captura de ecran în publicitate comparativă
Titularul licenţei nu poate altera captura de ecran în niciun mod, cu excepţia redimensionării sau trunchierii acesteia.
Titularul licenţei nu poate include porţiuni din captura de ecran în altă interfaţă de utilizator a produsului.
Titularul licenţei nu poate utiliza capturile de ecran cu conţinut aparţinând persoanelor terţe cu excepţia cazurilor în care Titularul
licenţei a obţinut permisiunea expresă a persoanei terţe.
Titularul licenţei trebuie să includă următoarea declaraţie de atribuire a copyright-ului: „Captură/Capturi de ecran ale produsului SAP
retipărite cu permisiunea SAP.”
Dacă utilizarea de către Titularul licenţei include referinţe la un Software SAP, Titularul licenţei trebuie să utilizeze numele complet al
Software-ului.
Titularul licenţei nu poate utiliza o captură de ecran care conţine o imagine a unei persoane uşor de identificat, cu excepţia cazului în
care Titularul licenţei a obţinut permisiunea persoanei respective.

6.2

Produs cu timp de execuţie SAP Crystal Reports

6.2.1

Domeniu. Această secţiune este valabilă pentru produsul de timp de execuţie inclus în SAP Crystal Reports 2008, Crystal Reports XI, SAP
Crystal Reports pentru Visual Studio 2010 şi SAP Crystal Reports pentru Eclipse.

6.2.2
6.2.2.1

Definiţii
„Aplicaţia de client” înseamnă o aplicaţie dezvoltată de Titularul licenţei care a) utilizează Produsul de timp de execuţie, b) este instalată
complet pe un dispozitiv al utilizatorului final, având toate rapoartele prelucrate la nivel local pe dispozitiv şi c) adaugă funcţionalitate
semnificativă şi fundamentală Produsului de timp de execuţie.
„Instalare internă” înseamnă instalarea productivă a Aplicaţiilor de client şi/sau a Aplicaţiilor de server pe unul sau mai multe computere din
cadrul companiei sau organizaţiei Titularului licenţei numai în legătură cu scopurile interne de afaceri ale acestuia.
„Distribuţie” sau „Distribuire” înseamnă vânzarea, concesionarea, licenţierea sau redistribuirea Aplicaţiilor de client şi/sau a Aplicaţiilor de
server către utilizatorii finali ai terţilor din afara companiei sau organizaţiei Titularului licenţei.
„Produs de timp de execuţie” înseamnă fişierele specifice de versiune şi interfeţele programelor de aplicaţii (API) specificate în fişierul
RUNTIME.TXT livrat cu SAP Crystal Reports 2008, SAP Crystal Reports pentru Eclipse 2.0 şi SAP Crystal Reports pentru Visual Studio 2010.
„Aplicaţia de server” înseamnă o aplicaţie dezvoltată de Titularul licenţei care a) utilizează Produsul de timp de execuţie, b) permite mai multor
utilizatori să acceseze Produsul de timp de execuţie direct sau indirect, prin aplicaţii de nivel intermediar şi c) adaugă funcţionalitate
semnificativă şi fundamentală Produsului de timp de execuţie. O Aplicaţie de client instalată într-un mediu de server de terminale Windows (de
exemplu, Citrix sau Microsoft Remote Desktop Platform) este o Aplicaţie de server.

6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5

6.2.3

Utilizare. Titularul licenţei poate instala şi utiliza o singură copie a Produsului de timp de execuţie pentru dezvoltarea Aplicaţiilor de client şi a
Aplicaţiilor de server. Termenii şi condiţiile Distribuţiei şi instalării interne diferă în funcţie de tipul aplicaţiilor dezvoltate de Titularul licenţei,
conform descrierilor din următoarele secţiuni.

6.2.4

Instalarea internă a Aplicaţiilor de client şi a Aplicaţiilor de server. Emitentul licenţei acordă Titularului licenţei o licenţă personală, neexclusivă,
limitată de Instalare internă a Produsului de timp de execuţie cu Aplicaţiile de client şi Aplicaţiile de server.

6.2.5

Distribuirea Aplicaţiilor de client. Sub rezerva respectării de către Titularul licenţei a tuturor condiţiilor din acest document, inclusiv, dar fără a
se limita la secţiunea 6.2.7, Emitentul licenţei acordă Titularului licenţei o licenţă personală, neexclusivă, limitată de distribuire a aplicaţiilor de
client.
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6.2.6

Distribuirea Aplicaţiilor de server. Sub rezerva respectării de către Titularul licenţei a tuturor condiţiilor din acest document, inclusiv, dar fără a
se limita la secţiunea 6.2.7, Emitentul licenţei acordă Titularului licenţei o licenţă personală, neexclusivă, limitată de distribuire a aplicaţiilor de
server terţilor, cu condiţia ca a) Titularul licenţei să fi achiziţionat o copie cu licenţă Crystal Reports pentru fiecare Implementare a Aplicaţiei de
server care este distribuită şi versiunea Produsului de timp de execuţie utilizată de Aplicaţia de server respectivă să fie aceeaşi cu versiunea
copiei cu licenţă a Titularului licenţei pentru Crystal Reports sau b) Titularul licenţei să deţină cel puţin o copie cu licenţă pentru licenţa
serverului cu timp de execuţie SAP Crystal Reports.

6.2.7

Cerinţe de distribuţie pentru Produsul de timp de execuţie.
Dacă Titularul licenţei distribuie Produsul de timp de execuţie terţilor conform secţiunii 6.2.5 sau 6.2.6, acesta trebuie să respecte următoarele
cerinţe:
(a) Titularul licenţei rămâne singurul responsabil pentru suport, service, upgrade-uri şi asistenţă tehnică sau altfel de asistenţă, obligatorii sau
solicitate de oricine primeşte copiile sau eşantioanele de aplicaţii respective pentru Produsul de timp de execuţie;
(b) Titularul licenţei nu poate utiliza numele, logo-ul sau marca comercială a Emitentului licenţei sau Software-ul, fără permisiunea prealabilă
scrisă a SAP;
(c) Titularul licenţei va apăra, va despăgubi şi va exonera de răspundere SAP în legătură cu orice reclamaţii sau răspunderi care decurg din
utilizarea, copierea sau distribuirea Produsului de timp de execuţie sau al aplicaţiei asociate;
(d) Titularul licenţei nu va distribui Produsul de timp de execuţie cu scriere de rapoarte cu scop general, analiză de date, produs de livrare a
rapoartelor sau cu orice alte produse care îndeplinesc aceleaşi funcţii sau funcţii similare cu ofertele de produse ale SAP; şi
(e) Titularul licenţei va garanta consimţământul utilizatorului final („Utilizator final”) cu termenii similari în fond cu termenii următori:
Utilizatorul final convine să nu modifice, să nu dezasambleze, să nu decompileze, să nu adapteze şi să nu execute inginerie inversă asupra
Produsului de timp de execuţie sau a formatului fişierului de raport (.RPT);
Utilizatorul final convine să nu distribuie Produsul de timp de execuţie niciunui terţ, să nu utilizeze Produsul de timp de execuţie pe bază de
închiriere sau partajare de timp şi să nu conducă un birou de service în beneficiul terţilor;
Utilizatorul final convine să nu utilizeze Produsul de timp de execuţie pentru crearea în scopul distribuţiei a unui produs concurent în general
cu oferta de produse a SAP;
Utilizatorul final convine să nu utilizeze Produsul de timp de execuţie pentru crearea în scopul distribuţiei a unui produs care converteşte
formatul fişierului de raport (.RPT) într-un format alternativ de fişier de raport utilizat de orice scriere de rapoarte cu scop general, analiză de
date sau produs de livrare a rapoartelor care nu este în proprietatea SAP;

6.2.8.

SAP ŞI FURNIZORII ACESTUIA RESPING TOATE GARANŢIILE, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA
GARANŢIILE DE MERCANTIBILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERŢILOR. SAP ŞI
FURNIZORII ACESTUIA NU AU NICIO RĂSPUNDERE PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, SUBSIDIARE, INCIDENTALE,
PUNITIVE ACOPERITOARE SAU PENTRU ALTE DAUNE CARE APAR DIN ACEST CONTRACT SAU ÎN LEGĂTURĂ CU APLICAŢIA SAU
CU PRODUSUL DE TIMP DE EXECUŢIE.

6.3

SAP Crystal Dashboard Design, ediţia de departament.

6.3.1

Utilizare. Prezentările închise create cu ediţia de departament a SAP Crystal Dashboard Design pot fi redistribuite liber.
Fişierele SWF generate de ediţia de departament care accesează datele exclusiv cu conectorul Crystal Reports pot fi integrate într-un Raport
Crystal, iar raportul rezultat poate fi redistribuit fără nicio altă cerinţă de licenţiere suplimentară.

6.3.2

Vizualizarea licenţei. Dacă împrospătaţi, publicaţi, efectuaţi push sau modificaţi în alt mod datele conţinute în orice fişier SWF generat de
ediţia de departament (sau fişierul SWF exportat în alte formate de fişier suportate precum PDF, AIR, PPT), trebuie să achiziţionaţi opţiunea
de Vizualizare a SAP Crystal Dashboard pentru fiecare utilizator denumit care poate vizualiza SWF-ul. Această opţiune este inclusă în şi
corespunde cu Licenţele de utilizator denumit (“NUL”) ale SAP Crystal Reports Server şi ale SAP Crystal Server. O licenţă de utilizator
denumit a opţiunii de Vizualizare pentru Dashboard este inclusă în licenţa ediţiei de departament.

6.3.3

Restricţii. Fişiere SWF generate de ediţia de departament:

Nu pot fi implementate în SAP BusinessObjects Enterprise sau SAP BusinessObjects Edge.

Poate fi implementat autonom doar în SAP Crystal Reports Server sau SAP Crystal Server.

Nu se pot accesa surse de date din Software-ul SAP, cu excepţia SAP BusinessOne.

Nu poate fi distribuit la mai mult de 100 de utilizatori finali.
Prezentările conectate pot fi utilizate doar în scopurile comerciale interne ale utilizatorilor şi nu sunt în conformitate cu o vânzare comercială, o
concesionare sau o închiriere a Prezentărilor conectate (individual sau în combinaţie cu alt program sau produs).

6.4

SAP Crystal Dashboard Design, ediţia personală

6.4.1

Utilizare. Prezentările închise create cu ediţia personală a SAP Crystal Dashboard Design pot fi redistribuite liber. Fişierele SWF create de
ediţia personală a SAP Crystal Dashboard Design care accesează datele exclusiv cu conectorul Crystal Reports pot fi integrate într-un Raport
Crystal, iar raportul rezultat poate fi redistribuit fără să necesite licenţiere suplimentară.

6.4.2

Restricţii. Fişiere SWF generate de ediţia personală:

Nu pot fi implementate în SAP BusinessObjects Enterprise sau SAP BusinessObjects Edge.

Pot fi implementate autonom doar în SAP Crystal Reports Server sau SAP Crystal Server.

Nu se pot accesa surse de date din Software-ul SAP , cu excepţia SAP BusinessOne.
Prezentările conectate pot fi utilizate doar în scopurile comerciale interne ale utilizatorilor şi nu sunt în conformitate cu o vânzare comercială, o
concesionare sau o închiriere a Prezentărilor conectate (individual sau în combinaţie cu alt program sau produs).

6.5

SAP Crystal Presentation Design

6.5.1

Utilizare. Prezentările închise create cu toate ediţiile de SAP Crystal Presentation Design pot fi redistribuite liber. Titularul ediţiei de
întreprindere a SAP Crystal Presentation Design poate să implementeze Software-ul la orice număr de angajaţi şi contractanţi, cu condiţia ca
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respectivii angajaţi şi contractanţi să fie angajaţi direct de către Titularul licenţei Această licenţă nu se extinde dincolo de entitatea de
întreprindere a Titularului licenţei şi exclude toate filialele şi toţi afiliaţii la Licenţă.
6.5.2

Restricţii. Ediţia student a SAP Crystal Presentation Design poate fi utilizată doar de către studenţii cu jumătate de normă sau cu normă
întreagă din cadrul unei instituţii de învăţământ secundară sau post-secundară.

6.6

SAP Crystal Server

6.6.1

Domeniu. Această secţiune este valabilă pentru SAP Crystal Reports Server şi SAP Crystal Server. În această secţiune, termenul „SAP
Crystal Server‟ va fi definit astfel încât să includă ambele produse.

6.6.2

Utilizare. SAP Crystal Reports care conţin fişiere SWF create de ediţia personală sau de departament a SAP Crystal Dashboard Design care
accesează datele exclusiv cu conectorul Crystal Reports pot fi vizualizare de utilizatori cu licenţe NUL sau CAL.

6.6.3

Restricţii. Pentru fiecare Implementare, SAP Crystal Server trebuie instalat şi utilizat doar pe un singur server. Titularul licenţei nu poate
încerca Titularul licenţei nu poate utiliza SAP Crystal Server pentru a accesa datele în aplicaţiile SAP, cu excepţia SAP Business One.
Titularul licenţei nu va efectua niciun tablou de bord disponibil pentru mai mult de 100 de utilizatori şi nici utilizatorilor sub licenţă CAL.
Următoarele caracteristici şi funcţii software pot fi accesate doar utilizând licenţe NUL.

Vizualizare tablou de bord prin Info View sau portalul BI Launchpad,

Vizualizare tablou de bord prin orice kit de integrare în portal.

Dashboard Builder

BI Workspace

SAP BusinessObjects Explorer (doar SAP Crystal Server 2011 şi versiunile ulterioare)
Următoarele kit-uri de integrare nu au licenţă de Utilizare cu SAP Crystal Server.

SAP BusinessObjects Integration pentru PeopleSoft Enterprise

SAP BusinessObjects Integration pentru JDE EnterpriseOne

SAP BusinessObjects Integration pentru Siebel

SAP BusinessObjects Integration pentru Oracle E-Business Suite

SAP BusinessObjects Integration pentru SAP

6.7

Xcelsius Engage Server

6.7.1

Utilizare. Prezentările închise create cu Xcelsius Engage Server pot fi redistribuite liber. O prezentare conectată care îşi primeşte datele
exclusiv de la conectorul Crystal Reports şi este integrată într-un Raport Crystal este considerată o prezentare închisă.

6.7.2

Restricţii. Fişierele SWF generate de Xcelsius Engage Server nu pot fi implementate în SAP BusinessObjects Enterprise sau SAP
BusinessObjects Edge.
Prezentările conectate pot fi utilizate doar în scopurile comerciale interne ale utilizatorilor şi nu sunt în conformitate cu o vânzare comercială, o
concesionare sau o închiriere a Prezentărilor conectate (individual sau în combinaţie cu alt program sau produs).

7.

Produsele terţilor

7.1

Directoare de adrese Următoarele condiţii reprezintă condiţii de licenţă suplimentare pentru conţinut pentru produsele de calitate a datelor şi a
serviciilor de date („Directoare de adrese”)

7.1.1











7.1.2




Directoarele de adrese, toată documentaţia aferentă şi toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora rămân permanent în
proprietatea SAP şi a furnizorilor terţi (după caz);
Titularilor licenţei le este interzisă revânzarea datelor. Unele directoare nu pot fi utilizate în cadrul unui mediu de birou de servicii. În anumite
cazuri, utilizarea acestora de către un afiliat necesită obţinerea unei licenţe separate (consultaţi toate restricţiile specifice pentru directoare din
Anexa 5 „Condiţii de transfer pentru Directoarele de adrese” la acest document, care face parte integrantă din termenii şi condiţiile utilizării
Directoarelor de adrese de către Titularul licenţei).
Directoarele de adrese pot fi utilizate numai împreună cu Produsele SAP Data Quality and Data Services; pentru utilizarea Directoarelor de
adrese este obligatorie licenţa permanentă pentru Produsele SAP Data Quality and Data Services;
Directoarele de adrese nu pot fi utilizate pentru crearea listelor de expediere a e-mail-urilor, a bazelor de date sau a altor lucruri derivate;
Directoarele de adrese vor fi actualizate ocazional: numai versiunea curentă a Directorului de adresă poate fi utilizată;
SAP poate utiliza un utilitar software în Directoarele de adrese care impune limite de timp pentru a împiedica utilizarea Directoarelor de adrese
învechite;
Furnizorii terţi ai SAP nu vor răspunde în faţa Utilizatorului final sau în faţa oricărui terţ ca urmare a utilizării de către Utilizatorul final a
Directoarelor de adrese sau a oricăror servicii primite în legătură cu utilizarea Directoarelor de adrese;
Un furnizor terţ de Directoare de adrese poate alege să rezilieze dreptul SAP de distribuţie a Directoarelor de adrese sau poate oferi
actualizări pe parcursul abonării dvs., iar în acest caz singura remediere pentru Titularul licenţei va consta în restituirea unei părţi a taxei de
abonament proporţională cu valoarea Directoarelor de adrese care nu au putut fi utilizate de Titularul licenţei, cu excepţia cazurilor contrare
stipulate în Condiţiile de transfer.
Informaţii privind licenţierea
Directoarele de adrese se vând pe baza modelului de abonament şi, prin urmare, nu se vor percepe taxe de mentenanţă anuale şi, cu
excepţia cazurilor în care sursa conţinutului Directoarelor de adrese pune la dispoziţia SAP actualizările de conţinut, nu se oferă mentenanţă
sau suport pentru aceste produse.
Termenul iniţial pentru abonamente va fi de 12 (douăsprezece) luni calendaristice de la Data intrării în vigoare a „Termenului iniţial”.
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7.1.3





Reînnoirea automată se face anual, sub rezerva disponibilităţii Directorului de adresă cu licenţă în Lista de preţuri şi condiţii SAP în vigoare la
data respectivă şi va fi prelucrată şi facturată conform condiţiilor curente de stabilire a preţurilor şi termenilor.
Restricţii geografice
Produsele USPS pot fi vândute numai în SUA şi nu sunt disponibile în afara SUA:
PRODUSELE US NATIONAL DIRECTORY POT FI VÂNDUTE LA NIVEL GLOBAL.
PRODUSELE SPECIALIZATE PRECUM LACSLINK, SUITELINK, NCOALINK, DPV, USPS DELIVERY SEQUENCE FILE - DSF 2 ŞI RDI
POT FI VÂNDUTE NUMAI PERSOANELOR SAU ENTITĂŢILOR DIN SUA PENTRU UTILIZARE ÎN SUA.
INTERFAŢA NCOALINK POATE FI VÂNDUTĂ NUMAI PERSOANELOR AUTORIZATE DE USPS SĂ ACHIZIŢIONEZE DATE NCOALINK.
(NOTĂ: NOI VINDEM NUMAI INTERFAŢA NCOALINK ŞI CLIENŢII TREBUIE SĂ OBŢINĂ DATELE NCOALINK DIRECT DE LA USPS ŞI
TREBUIE SĂ FIE CERTIFICAŢI DE USPS ÎN SCOPUL ACHIZIŢIONĂRII DATELOR RESPECTIVE.)

7.1.4

USPS Certified Address Directory Option for DPV and Lacslink. În cazul în care Titularul de licenţă activează caracteristicile de blocare ale
Software-ului şi doreşte să deblocheze anumite caracteristici, Titularul licenţei convine să furnizeze anumite informaţii referitoare la responsabilul
listei, detalii privind înregistrarea de blocare şi originea înregistrării de blocare, inclusiv, dar fără a se limita la tipul listei, responsabilul listei dacă
aceasta este închiriată şi alte informaţii despre urmărire, conform solicitării Emitentului licenţei sau a USPS.

7.2

Bazele de date
DB2 for Linux, Unix and Windows:
Partiţionare Enterprise Edition Database, Storage Optimization inclus
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 şi Change
Management Pack. Pentru detalii şi posibile limitări referitoare la suportul opţiunilor cu licenţă vă rugăm să consultaţi notele de suport
SAP.
DB2 for z/OS:
DB2 for z/OS and S/390, IBM DB2 Operational Utilities for z/OS, IBM DB2 Diagnostic and Recovery Utilities for z/OS, IBM DB2 Connect
Enterprise Edition. Opţiuni de upgrade pentru clienţii cu licenţă DB2 for OS/390 obţinută înainte de 01.11.2003 sunt disponibile la
cerere.
Server Microsoft SQL
Enterprise Edition

7.3

SAP Test Acceleration and Optimization. SAP Test Acceleration and Optimization necesită licenţă HP Quality Center inclusiv pentru modulele
Business Process Testing şi QuickTest Professional. Această licenţă se poate obţine direct de la HP sau prin licenţierea de la „SAP Quality
Center by HP” (număr de material 7010152).

7.4

Produse suplimentare

7.4.1

SAP Interactive Forms by Adobe, Enable the Enterprise (include 40 de Formulare interactive) (“Adobe EE”). Numărul total de Utilizatori
denumiţi SAP cu licenţă pentru Utilizarea Software-ului SAP nu poate depăşi niciodată Nivelul de licenţă pentru Adobe EE, mai exact,
toţi Utilizatorii denumiţi SAP trebuie să contribuie la calculul taxei de licenţă pentru Adobe EE.

7.4.2

Pachet(e) suplimentar(e) de Formulare interactive pentru Adobe EE sau Adobe, Utilizator individual („Adobe EE şi IU”) (40 de Formulare pe
Pachet suplimentar de Formulare interactive). Doar persoanele cu licenţă de Utilizare pentru Adobe EE sau IU pot să utilizeze Pachetele
suplimentare de Formulare interactive pentru Adobe EE sau IU (dacă este cazul).

7.4.3

SAP Interactive Forms by Adobe, External Users (“Adobe EU”). Doar acele persoane care au licenţă de Utilizare a Software-ului SAP specific
fără cerinţa unei licenţe de Utilizator denumit SAP pot să utilizeze Adobe EU cu licenţă, iar o astfel de Utilizare (privind Adobe EU) va fi numai
împreună cu, şi în cazul licenţei acestei persoane pentru Utilizarea acestui Software SAP specific fără cerinţa unei licenţe de Utilizator denumit
SAP. Pentru evitarea oricăror dubii, nicio persoană cu licenţă de Utilizator denumit SAP nu poate să utilizeze Adobe EU. Utilizatorii externi obţin
accesul la 40 de formulare sau numărul de formulare cu licenţă pentru Adobe EE/ Adobe IU dacă acesta este mai mare de 40.

7.4.4

SAP Information Interchange by Crossgate (“IIC”) şi Opţiunea Web Based Connectivity (“WBC”). O licenţă valabilă de IIC este o condiţie
preliminară pentru licenţierea şi Utilizarea WBC. WBC trebuie să fie licenţiat în conformitate cu cantităţile minime stipulate în lista de preţuri şi
necesită licenţe IIC ca o condiţie preliminară. Fără a ţine cont de locul în care IIC sau ICC cu WBC este licenţiat cu o bază de date cu timp de
execuţie conform unui Formular de comandă, o bază de date mySQL separată este în continuare necesară (pe lângă baza de date cu timp de
execuţie licenţiată), după cum urmează: (i) software-ul Crossgate cu licenţă prin prezentul document necesită în prezent un produs de bază de
date mySQL, care este un produs terţ fie integrat, fie preinstalat ca parte din software-ul Crossgate, sau care trebuie instalat pentru Utilizarea
software-ului Crossgate; (ii) dacă este integrat în software-ul Crossgate cu licenţă, funcţionalitatea produsului de bază de date mySQL integrat
poate să difere de cea a unui produs de bază de date mySQL neintegrat; (iii) prezentul Acord nu conţine o licenţă de utilizare a bazei de date
mySQL, chiar dacă este integrată sau preinstalată ca parte din software-ul Crossgate cu licenţă; (iv) produsul de bază de date mySQL este
supus acordului de licenţă cu furnizorul respectiv; (v) SAP nu face declaraţii sau garanţii cu privire la termenii vreunei licenţe sau la operarea
vreunei baze de date obţinute de la un furnizor terţ de către Titularul licenţei; şi (vi) Titularul licenţei răspunde de suportul şi întreţinerea oricărui
produs de bază de date obţinut de la un furnizor terţ şi SAP nu are nicio răspundere în acest sens.

7.4.5

SAP LoadRunner by HP (“LR”). Utilizarea de către Titularul licenţei a software-ului LR este limitată numai la testarea sau monitorizarea
Software-ului pre-productiv SAP (inclusiv oricare dintre şi toate software-urile necesare pentru operarea Software-ului SAP respectiv, incluzând
de asemenea şi sistemele de operare, bazele de date, serverele de aplicaţii, etc. asociate cu Software-ul SAP) numai în medii de asigurare a
calităţii şi medii neproductive similare, şi pot fi utilizate doar pe un singur server.
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7.4.6

SAP LoadRunner by HP, Performance Center with Diagnostics („LR PCD”). Utilizarea de către Titularul licenţei a software-ului LR PCD se
limitează numai la testarea sau monitorizarea Software-ului pre-productiv SAP (inclusiv orice software necesar pentru operarea Software-ului
SAP respectiv, incluzând de asemenea şi sistemele de operare, bazele de date, serverele de aplicaţii etc. asociate cu Software-ul SAP) sau
orice alt software pre-productiv (atât timp cât Documentaţia software-ului LR PCD specifică faptul că software-ul LR PCD cu licenţă este prescris
pentru testarea şi monitorizarea unui astfel de software pre-productiv) numai în medii de asigurare a calităţii şi medii neproductive similare.
Utilizarea componentei de Diagnostice pentru aplicaţii compuse („Diagnostice”) inclusă în LR PCD este (i) supusă limitării de Utilizare anterioare
şi (ii) este limitată suplimentar pentru Utilizarea cu o singură Instanţă de aplicaţie (conform definiţiei de mai jos) pentru fiecare două sute cincizeci
(250) de Utilizatori virtuali ai LR PCD cu licenţă. „Instanţa de aplicaţie” reprezintă un mediu monitorizat, neproductiv, care execută o instanţă a
unei aplicaţii (de exemplu, o instanţă a Software-ului SAP, o maşină virtuală Java sau un server de bază de date sunt luate în calcul ca o singură
Instanţă de aplicaţie).

7.4.7

SAP LoadRunner by HP, Performance Center without Diagnostics („LR PCD”). Utilizarea de către Titularul licenţei a software-ului LR PC se
limitează numai la testarea sau monitorizarea Software-ului pre-productiv SAP (inclusiv orice software necesar pentru operarea Software-ului
SAP respectiv, incluzând de asemenea şi sistemele de operare, bazele de date, serverele de aplicaţii etc. asociate cu Software-ul SAP) sau
orice alt software pre-productiv (atât timp cât Documentaţia software-ului LR PC specifică faptul că software-ul LR PC cu licenţă este prescris
pentru testarea şi monitorizarea unui astfel de software pre-productiv) numai în medii de asigurare a calităţii şi medii neproductive similare.

7.4.8

SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition (“QC EE”). Utilizarea de către Titularul licenţei a software-ului QC EE este limitată numai la
testarea şi monitorizarea Software-ului pre-productiv SAP (inclusiv oricare dintre şi toate software-urile necesare pentru operarea Software-ului
SAP respectiv, incluzând de asemenea şi sistemele de operare, bazele de date, serverele de aplicaţie, etc. asociate cu Software-ul SAP), şi,
dacă Formularul de comandă aplicabil indică faptul că QC EE este licenţiat pentru „Utilizare completă”, utilizarea de către Titularul licenţei a
software-ului QC EE va include şi dreptul de testare sau monitorizare a oricărui alt software pre-productiv (atât timp cât Documentaţia softwareului QC EE specifică faptul că software-ul QC EE cu licenţă este prescris pentru testarea şi monitorizarea unui alt software pre-productiv), toate
acestea numai în mediile de asigurare a calităţii şi în medii neproductive similare. În prezent, Pachetul QC EE include componentele SAP
Quality Center by HP, Enterprise Edition – QuickTest Professional, TestDirector, Business Process Testing, Requirements Management şi
Defects Management.

7.4.9

SAP Quality Center by HP, Premier Edition (“QC PE”). Utilizarea de către Titularul licenţei a software-ului QC PE este limitată numai la testarea
sau monitorizarea Software-ului pre-productiv SAP (inclusiv oricare şi toate software-urile necesare pentru operarea Software-ului SAP
respectiv, incluzând de asemenea şi sistemele de operare, bazele de date, serverele de aplicaţii, etc. asociate cu Software-ul SAP) sau orice alt
software pre-productiv (atât timp cât Documentaţia software-ului QC PE specifică faptul că software-ul QC PE cu licenţă este prescris pentru
testarea şi monitorizarea unui astfel de software pre-productiv) toate acestea numai în medii de asigurare a calităţii şi medii neproductive
similare. În prezent, Pachetul QC PE include componentele SAP Quality Center by HP, Premier Edition – QuickTest Professional, TestDirector,
Business Process Testing, Requirements Management şi Defects Management.

7.4.10 Regulatory Report by iBS, Conturi; Regulatory Report by iBS, Instrumente financiare derivate; Regulatory Report by iBS, Flux de numerar P/C/S;
Regulatory Report by iBS, Flux de numerar de retail. Software-ul iBS cu licenţă poate fi utilizat doar pentru a susţine procesele comerciale ale
Titularului licenţei din Germania, Austria şi/sau Elveţia.
7.4.11 Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI (CPU). Numărul total de CPU ale SAP BusinessObjects Metadata Management (CPU)
cu licenţă prin Anexele la Acord nu poate depăşi niciodată Nivelul de licenţă pentru Software-ul MITI cu licenţă de mai sus.
7.4.12 SAP Employee File Management by Open Text („EFM”). O persoană cu licenţă de Utilizare EFM trebuie să fie licenţiată (printr-un Formular de
comandă separat la Acord) ca Utilizator SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee sau
Employee Self-Service sau Solution Extension. EFM conţine o licenţă de utilizare limitată pentru SAP Document Access by Open Text care
poate fi utilizată doar împreună cu soluţia EFM pentru gestiunea documentelor privind angajaţii. O utilizare mai extinsă a aplicaţiei Document
Access ar necesita acordarea unei licenţe separate pentru soluţia respectivă.
7.4.13 SAP Extended ECM by Open Text (“xECM”). O persoană cu licenţă de Utilizare xECM trebuie să fie licenţiată (printr-un Formular de comandă
separat la Acord) ca Utilizator SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee sau Employee SelfService sau Solution Extension.
7.4.14 SAP Document Access by Open Text („DA”) şi SAP Document Access by Open Text pentru Dispozitivul POS („DA pentru POS”). O persoană
cu licenţă de Utilizare DA pentru Utilizatorii SAP Business Expert, Professional şi Limited Professional trebuie să fie licenţiată (printr-un Formular
de comandă separat la Acord) ca Utilizator SAP Business Expert, Professional sau Limited Professional. O persoană cu licenţă de Utilizare DA
pentru Utilizatorii SAP Business Information, Employee şi Employee Self-Service trebuie să fie licenţiată (printr-un Formular de comandă separat
la Acord) ca Utilizator SAP Business Information, Employee sau Employee Self-Service. Aplicaţia DA nu poate fi utilizată pentru arhivarea şi/sau
vizualizarea datelor şi/sau a documentelor care au ca sursă un dispozitiv punct de vânzare. DA pentru POS poate fi utilizată doar de
persoanele cu licenţă de Utilizator denumit SAP (printr-un Formular de comandă separat la Acord şi în conformitate cu tipul de Utilizator denumit
SAP al fiecărei persoane în cauză) pentru arhivarea şi/sau vizualizarea datelor şi/sau a documentelor care au ca sursă un dispozitiv punct de
vânzare. .
7.4.15 SAP Archiving by Open Text („Arhivare”). O persoană cu licenţă de Utilizare Arhivare pentru Utilizatorii SAP Business Expert, Professional şi
Limited Professional trebuie să fie licenţiată (printr-un Formular de comandă separat la Acord) ca Utilizator SAP Business Expert, Professional
sau Limited Professional. O persoană cu licenţă de Utilizare Arhivare pentru Utilizatorii SAP Business Information, Employee şi Employee SelfService trebuie să fie licenţiată (printr-un Formular de comandă separat la Acord) ca Utilizator SAP Business Information, Employee sau
Employee Self-Service.
7.4.16 SAP Invoice Management by Open Text (“IM”). O persoană cu licenţă de Utilizare OCR trebuie să aibă licenţă şi pentru IM. OCR este o
componentă opţională, iar licenţele IM trebuie să fie cel puţin egale cu licenţele OCR, dar numărul de licenţe IM poate fi mai mare decât numărul
de licenţe OCR.
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7.4.17 SAP Dispatching & Planning – Long Term Planning by Prologa; SAP Dispatching & Planning – Operational Planning by Prologa; SAP Legal
Requirements by Prologa. O persoană cu licenţă de Utilizare a oricărui software Prologa trebuie să fie licenţiată (printr-un Formular de comandă
separat la Acord) ca Utilizator SAP Business Expert, Professional sau Limited Professional.
7.4.18 SAP Central Process Scheduling by Redwood. Licenţa pentru fiecare server de proces include dreptul de Utilizare a Software-ului Redwood pe
unul dintre următoarele sisteme: (1) un sistem de instruire, (2) un sistem de testare / asigurare a calităţii şi (3) un sistem de backup / failover
pentru un astfel de server de proces.
7.4.19 SAP BusinessObjects Predictive Workbench by SPSS. Software-ul SPSS cu licenţă prin prezentul contract poate fi utilizat doar într-un mediu
SAP BusinessObjects Enterprise („BOE”), care trebuie licenţiat separat de către Titularul licenţei. Fără a ţine seama de prevederile contrare
stabilite în acest document, pentru fiecare CPU al software-ului SPSS cu licenţă prin prezentul contract, maxim trei Utilizatori denumiţi SAP
individuali (conform licenţei acordate prin Formulare de comandă separate la Acord) pot să utilizeze software-ul SPSS cu licenţă (o astfel de
Utilizare trebuie să fie în conformitate cu tipul fiecărui Utilizator denumit SAP individual respectiv şi în niciun caz nu va depăşi Nivelul de licenţă
pentru software-ul SPSS).
7.4.20 BSI U.S. Payroll Tax Processing. Software-ul BSI are licenţă de Utilizare împreună cu funcţionalitatea statului de plată conţinută în software-ul
SAP Payroll, care trebuie să fie licenţiat separat. În plus, licenţa pentru software-ul BSI este limitată la Utilizarea unei singure Platforme simultan
(cu excepţia unei perioade de migrare a Platformei, cu permisiunea BSI). În scopurile din prezentul contract, termenul „Platformă” se va referi la
o Configuraţie BSI suportată individuală a următoarelor: o bază de date individuală, un server individual, un software de client individual şi un
sistem de operare individual. În scopurile din prezentul contract, „Configuraţia BSI suportată” va reprezenta o configuraţie pentru care BSI pune
la dispoziţie suport pentru Titularii licenţelor SAP ai software-ului BSI. Licenţa pentru software-ul BSI nu include o licenţă de utilizare a oricăror
baze de date, servere, software-uri de client sau sisteme de operare ale terţilor. Dacă Titularul licenţei doreşte să modifice Platforma: (i) Titularul
licenţei va transmite către SAP o notificare scrisă a acesteia şi va completa un formular de Modificare a platformei (într-un format acceptat de
BSI); şi (ii) SAP va permite modificarea respectivă în măsura şi conform condiţiilor pe care BSI le pune în general la dispoziţia SAP, inclusiv, fără
a se limita la, plata de către Titularul licenţei a oricăror taxe în vigoare pentru modificarea platformei.
7.4.21

Termeni suplimentari privind produsele terţilor care se aplică la Utilizarea autonomă:

7.4.21.1 Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI (CPU). SAP BusinessObjects Metadata Management (“BMM”) trebuie licenţiat
separat de către Titularul licenţei pentru Utilizare autonomă, iar numărul total de CPU BMM licenţiate de către Titularul licenţei nu poate
depăşi niciodată Nivelul de licenţă pentru Software-ul MITI cu licenţă de mai sus.
7.4.21.2 SAP BusinessObjects Predictive Workbench by SPSS. Software-ul SPSS cu licenţă prin prezentul contract poate fi utilizat doar într-un mediu
SAP BusinessObjects Enterprise („BOE”), care trebuie licenţiat separat de către Titularul licenţei pentru Utilizare autonomă. Fără a ţine seama
de prevederile contrare stabilite în acest document, pentru fiecare CPU al software-ului SPSS cu licenţă prin prezentul contract, maxim trei
utilizatori denumiţi individuali pot să utilizeze software-ul SPSS cu licenţă (o astfel de Utilizare nu va depăşi în niciun caz Nivelul de licenţă
pentru software-ul SPSS).
7.4.22

Utilizatorul SAP Solution Extension Limited. Utilizatorul SAP Solution Extension Limited este autorizat să utilizeze o singură (1) soluţie a unui
terţ cu licenţă SAP. Contractul de licenţă trebuie să specifice în mod clar această soluţie a unui terţ. Utilizatorul SAP Solution Extension
Limited este aplicabil pentru SAV dacă soluţia alocată a unui terţ este aplicabilă.

7.4.23

RWD
Pentru următoarele articole ale listei de preţuri sunt aplicabile condiţiile speciale descrise mai jos:
SAP Productivity Pak – excl. America de Nord (7009560)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad – excl. America de Nord (7009561)
SAP Productivity Composer – excl. America de Nord (7009562)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad – excl. America de Nord (7009563)
SAP Productivity Pak RWD – America de Nord (7009639)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad – America de Nord (7009640)
SAP Productivity Composer – America de Nord (7009641)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad – America de Nord (7009642)
Dacă software-ul RWD este utilizat cu soluţii autonome SAP BusinessObjects, mai exact cu produsele Knowledge Accelerator, sau pentru
crearea ofertelor educaţionale pentru soluţiile SAP BusinessObjects care nu au legătură cu soluţiile SAP cu Utilizatori denumiţi SAP
obligatorii, astfel de utilizatori trebuie licenţiaţi să utilizeze soluţiile SAP BusinessObjects pe bază de Utilizator denumit SAP BusinessObjects
sau pe bază de metrică CPU şi nu este nevoie să fie licenţiaţi ca Utilizator denumiţi SAP.
Volumul unităţilor de vânzări de „utilizator” licenţiate pentru SAP Productivity Pak sau SAP Productivity Composer trebuie să corespundă cel
puţin cu numărul total de Utilizatori denumiţi licenţiaţi pentru soluţiile SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator, cu condiţia ca SAP
BusinessObjects Knowledge Accelerator să fie licenţiat împreună cu soluţiile RWD. SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator poate fi
licenţiat sub formă de Utilizator denumit sau CPU.

7.4.24

SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText. Se aplică Utilizatorii denumiţi SAP Application. Utilizatorul SAP Solution
Extension Limited poate fi licenţiat dacă este calificat.

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. Se aplică termenii şi condiţiile speciale. Mai multe detalii referitoare la
disponibilităţi de limbă, cerinţe tehnice pentru instalarea şi utilizarea acestor SAP Applications, perioade de asistenţă şi termeni şi condiţii
suplimentare sunt disponibile pe pagina http://service.sap.com/fbs/availability.
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7.4.26

SAP Real-Time Offer Management (Agent-Assisted Channel), SAP Real-Time Offer Management (Self-Service Channel).Se aplică termenii şi
condiţiile speciale. Detalii referitoare la disponibilităţi de limbă, cerinţe tehnice pentru instalarea şi utilizarea SAP Applications, perioade de
asistenţă şi termeni şi condiţii suplimentare sunt disponibile pe pagina http://service.sap.com/fbs/availability.

7.4.27

SAP Business Communication Management (BCM), Rapid Deployment Edition
Utilizarea aplicaţiei SAP Business Communication Management conform acestei licenţe se supune următoarelor restricţii:
Centrul de contact pentru primire apeluri este permis; Centrul de contact pentru efectuare apeluri şi Telefonie de întreprindere nu sunt
permise.
Canalele de contact sunt limitate numai la canalul voce, fără canalul de apelare inversă, în timp ce Răspunsul vocal interactiv bazat pe
software (IVR) este limitat la 1 port pentru 2 agenţi
Este interzisă utilizarea următoarelor instrumente de agent: telefon IP, Integration to MS Outlook, instrumente de operator telefonic,
înregistrare pe parte de server, Contact Classification Tools, Task Management, Auto Manual Task creation, Task Classification, Task Alarm,
monitorizare şi raportare, Messenger Tools şi Outbound dialler softphone.
Este permis maxim un supraveghetor la cinci agenţi şi nu este permisă utilizarea următoarelor instrumente de supraveghetor: chat cu agenţii,
transmitere de mesaje şi gestiune campanii în ieşire.
Nu este permisă utilizarea următoarelor instrumente de rutare a contactelor şi IVR: Skills-based routing, Preferred/last served agent routing,
Personal queues, Email routing based on key words şi Least cost-based routing.
Nu este permisă utilizarea rapoartelor de gestionare a sarcinilor.
Nu este permisă utilizarea Mobile Communication Mobile Client (CMC).

7.4.28

SAP CRM Rapid Deployment Edition. Utilizarea SAP CRM Rapid Deployment Edition de către Titularul licenţei se limitează la accesarea
următoarelor funcţionalităţi ale SAP CRM: segmentare şi gestiune liste, gestiune interese potenţiale, gestiune oportunităţi, gestiune
performanţă vânzări, service şi asistenţă clienţi, gestiune campanii şi gestiune conturi şi contacte. Utilizarea funcţionalităţii specificate în acest
document de către Titularul licenţei se limitează numai la accesarea componentelor SAP CRM. Titularul licenţei are dreptul să utilizeze SAP
NetWeaver Mobile Gateway numai în măsura în care această utilizare este necesară pentru a accesa funcţionalităţile specificate în acest
document. Utilizarea altor aplicaţii mobile poate necesita plata unor taxe de licenţă suplimentare.

7.4.29

SAP SRM Rapid Deployment Edition. SAP SRM Rapid Deployment Edition se bazează pe aplicaţia SAP SRM. Pachetul SAP SRM Rapid
Deployment Edition sporeşte pachetul Enterprise Foundation prin determinarea sursei de aprovizionare strategice cu cerere de ofertă. SAP
SRM Rapid Deployment Edition trebuie instalat ca add-on într-un sistem ERP utilizând un scenariu tehnic clasic.

7.4.30

SAP Information Interchange by Crossgate. SAP Information Interchange necesită o bază de date mySQL care trebuie licenţiată direct de la
furnizorul respectiv.

7.4.31

SAP Interactive Forms by Adobe, utilizatori externi. Utilizatorii externi obţin accesul la 40 de formulare sau numărul de formulare cu licenţă
pentru Activarea utilizatorului cu Licenţă/Individual, dacă acest număr este mai mare de 40.

7.4.32

SAP Workforce Scheduling &Optimization by ClickSoftware - Realtime Service. Pachetul furnizează integrare imediată cu Pitney Bowes
Business Insight-MapInfo, PTV şi Microsoft Bing. Fiecare furnizor de mapări necesită o licenţă valabilă, care trebuie achiziţionată separat.
Sunt posibile integrările personalizate suplimentare cu alţi furnizori de mapări (de exemplu ESRI).

7.4.33

SAP BusinessObjects Predictive Workbench by IBM (PW). PW poate fi utilizat doar cu Software-ul SAP, pentru care Titularul licenţei trebuie
să obţină o licenţă separată. Toate ieşirile din PW sunt restricţionate la distribuţie, iar Utilizarea în cadrul PW (sau sursele de export furnizate
în cadrul PW) şi/sau Software-ul SAP cu licenţă al Titularului licenţei. Fără a ţine seama de prevederile contrare din acest document, pentru
fiecare trei (3) utilizatori de PW cu licenţă, Titularul licenţei va avea dreptul de a implementa componentele de server PW pe un (1) CP

7.4.34

SAP Object Event Repository. SAP Object Event Repository include drepturile de utilizare ale capacităţilor Auto-ID Infrastructure (AII); aceste
capacităţi pot fi totuşi utilizate doar împreună cu SAP Object Event Repository. Utilizarea autonomă bazată pe această licenţă nu este permisă

8.

Produse din portofoliul SYBASE.

8.1

Termeni specifici pentru produsele SYBASE / Reguli de utilizare
Software-ul Sybase licenţiat prin prezentul document poate include componente cu sursă deschisă şi/sau alte componente care pot fi
descărcate gratuit (colectiv, „Componente cu descărcare gratuită”). Vă rugăm să consultaţi pe pagina http://www.sybase.com/thirdpartylegal
înştiinţările legate de Componentele cu descărcare gratuită.

8.2

Restricţii de pachet pentru produsele Sybase.

8.2.1

Sybase Unwired Platform („SUP”). SUP include o licenţă cu timp de execuţie pentru Sybase SQL Anywhere, Mobilink şi Ultralite. Aceste
produse de timp de execuţie pot fi utilizate numai împreună cu SUP.

8.2.2

Conexiuni de aplicaţie suplimentare SUP. Conexiunile de aplicaţie suplimentare pot fi utilizate doar de către persoanele care deţin licenţă ca
Utilizatori SUP. Fiecare Conexiune de aplicaţie suplimentară licenţiată se va adăuga totalului agregat de Conexiuni de aplicaţie care pot fi
efectuate de persoanele care deţin şi licenţă de Utilizatori SUP.

8.2.3

Sybase Mobile Sales for SAP CRM

8.2.3.1

Sybase Mobile Sales for SAP CRM include o licenţă cu timp de execuţie pentru SAP NetWeaver Mobile Gateway, al cărei produs cu timp de
execuţie poate fi utilizat doar în scopul activării utilizării aplicaţiei Sybase Mobile Sales for SAP CRM de către Titularul licenţei.

8.2.3.2

Sybase Mobile Sales for SAP CRM Users. În plus faţă de îndeplinirea cerinţei de licenţă de bază pentru Utilizatorul denumit SAP, fiecare
Utilizator Sybase Mobile Sales for SAP CRM trebuie, de asemenea, să deţină licenţă de Utilizator SUP.

INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAP
SAP Software Use Rights roRO.v.9-2011

48

8.2.4

Sybase Mobile Workflow for SAP

8.2.4.1

Sybase Mobile Workflow for SAP include o licenţă cu timp de execuţie pentru SAP NetWeaver Mobile Gateway, al cărei produs cu timp de
execuţie poate fi utilizat doar în scopul activării utilizării aplicaţiei Sybase Mobile Workflow for SAP de către Titularul licenţei.

8.2.4.2

Utilizatori Sybase Mobile Workflow. În plus faţă de îndeplinirea cerinţei de licenţă de bază pentru Utilizatorul denumit SAP, fiecare Utilizator
Sybase Mobile Workflow for SAP trebuie, de asemenea, să deţină licenţă de Utilizator SUP.

8.2.5

Sybase Afaria Handheld Device Management de la SAP (Afaria HDM) şi/sau Sybase Unwired Platform (SUP) & Afaria Handheld Device
Management de la SAP (Afaria HDM)

8.2.5.1

Licenţa Afaria HDM include următoarele componente pentru utilizare numai cu dispozitive mobile: Afaria Enterprise Server inclusiv Multitenancy, Afaria Channel Test/Dev Server, Afaria Session Mgr for Handheld Devices, Afaria Software Mgr for Handheld Devices, Afaria
Document Mgr for Handheld Devices, Afaria Security Mgr for Handheld Devices, Afaria Configuration Mgr for Handheld Devices, Afaria
Inventory Mgr for Handheld Devices, Afaria OMA DM Client for Handheld Devices şi Afaria Backup Manager for Handheld Devices.

8.2.5.2

Utilizarea fiecărei instalări Afaria HDM neproductivă, de testare şi de dezvoltare Use nu va depăşi zece (10) Utilizatori Afaria HDM sau zece
(10) Utilizatori SUP & Afaria HDM. Cu toate acestea, nu există o limită pentru numărul de instalări de testare şi de dezvoltare, cu condiţia să nu
fie depăşit numărul de Utilizatori Afaria HDM sau SUP & Afaria HDM (după caz) licenţiaţi.

8.2.5.3

Utilizatori Afaria HDM. Orice persoană care utilizează Afaria HDM trebuie să deţină licenţă (i) de Utilizator Afaria HDM sau SUP & Afaria HDM
şi, (ii) de asemenea, de Utilizator denumit SAP (prin Formular de comandă separat anexat Contractului), iar Utilizarea software-ului Afaria
HDM de către o astfel de persoană se supune tipului său de Licenţă de utilizator denumit SAP şi Nivelului de licenţă aplicabil pentru Afaria
HDM sau SUP & Afaria HDM.

8.2.6

Sybase Afaria Laptop Management from SAP (Afaria LM)

8.2.6.1

Licenţa Afaria LM include următoarele componente pentru utilizare numai cu laptopuri: Afaria Enterprise Server inclusiv Multi-tenancy, Afaria
Channel Test/Dev Server, Afaria Session Mgr for Laptop Management, Afaria Document Mgr for Laptop Management, Afaria Software Mgr for
Laptop Management, Afaria Backup Mgr for Laptop Management şi Afaria Patch Mgr for Laptop Management.

8.2.6.2

Utilizarea fiecărei instalări neproductive, de testare şi de dezvoltare pentru Afaria LM nu va depăşi zece (10) Utilizatori Afaria LM. Cu toate
acestea, nu există o limită pentru numărul de instalări de testare şi dezvoltare, cu condiţia ca numărul de Utilizatori Afaria LM licenţiaţi să nu
fie depăşit.

8.2.6.3

Utilizatori Afaria LM. Orice persoană care utilizează Afaria LM trebuie să aibă licenţă (i) de Utilizator Afaria LM şi, (ii) de asemenea, de
Utilizator denumit SAP (prin Formular de comandă separat anexat Contractului), iar utilizarea software-ului Afaria LM de către o astfel de
persoană se supune tipului său de Licenţă de utilizator denumit SAP şi Nivelului de licenţă pentru Afaria HDM.

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)
necesită licenţierea pentru Sybase IQ Enterprise Edition.

8.2.8

Sybase Unwired Platform pentru consumatori (SUP pentru consumatori). Fără a ţine seama de prevederile contrare: (i) Titularul licenţei poate
să acorde fiecărui pentru Utilizator SUP for Consumers cu licenţă dreptul de a efectua un număr nelimitat de Conexiuni de aplicaţie, şi nu
există nicio cerinţă pentru un Utilizator SUP for Consumers de a fi licenţiat ca Utilizator denumit SAP; şi (ii) doar o persoană care efectează
Conexiuni de aplicaţie numai în nume propriu ca persoană (adică nu împreună cu angajarea acesteia sau în numele altor persoane şi/sau
entităţi care pot fi licenţiate ca Utilizator SAP for Consumers.

8.2.9

Sybase Field Service Mobile App Sybase Field Service Mobile App. Sybase Field Service Mobile App Sybase Field Service Mobile App
include o licenţă cu timp de execuţie pentru SAP NetWeaver Mobile Gateway, al cărei produs cu timp de execuţie poate fi utilizat doar pentru a
activa Utilizarea de către Titularul licenţei a Sybase Field Service Mobile App.

8.2.10

Sybase Retail Execution Mobile App. Sybase Retail Execution Mobile App include o licenţă cu timp de execuţie pentru SAP NetWeaver
Mobile Gateway, al cărei produs cu timp de execuţie poate fi utilizat doar pentru a activa Utilizarea de către Titularul licenţei a Sybase Retail
Execution Mobile App.

8.2.11

Sybase ASE. Sybase Adaptive Server Enterprise ("ASE") este o bază de date cu timp de execuţie pentru utilizare de către persoane licenţiate
ca Utilizatori denumiţi SAP numai împreună cu utilizarea de către acestea a Software-ului aplicabil şi/sau a Software-ului unei terţe părţi cu
licenţă de către Titularul licenţei de la SAP. Baza de date cu timp de execuţie Sybase ASE nu poate fi utilizat pentru a executa niciun software
şi/sau software al unei terţe părţi, altul decât Software-ul aplicabil şi/sau Software-ul unei terţe părţi licenţiat de către Titularul licenţei de la
SAP. Pentru clarificare, consultaţi Documentaţia aplicabilă pentru Software-ul/Software-ul unei terţe părţi pentru informaţii privind versiunile
suportate în baza de date cu timp de execuţie Sybase ASE.

8.2.12

Baza de date cu timp de execuţie DB2 în anumite scenarii de licenţiere Sybase. Fără a aduce atingere altor prevederi, Software-ul Afaria
HDM şi Afaria LM, dacă este licenţiat prin acest document, poate necesita un produs de bază de date în plus faţă de baza de date cu timp de
execuţie ce poate fi licenţiată pe baza prezentului document. Contractul nu conţine o licenţă de utilizare a oricărui produs de bază de date,
altul decât cel identificat în Contract. SAP nu face declaraţii sau garanţii cu privire la termenii vreunei licenţe sau la operarea vreunui produs
bază de date obţinut (mai exact, licenţiat) direct de la un furnizor terţ de către Titularul licenţei şi Titularul licenţei răspunde de suportul şi
mentenanţa oricărui produs bază de date obţinut (mai exact, licenţiat) de la un furnizor terţ şi SAP nu are nicio răspundere în această privinţă.
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9.

SAP HANA

9.1

Definiţii.

9.1.1
Surse de date.
corespunzătoare.

Orice produs(e) software şi/sau instanţă/instanţe de bază de date pentru care Titularul licenţei a obţinut o licenţă

9.1.2

Aplicaţii non-SAP. Orice software şi/sau aplicaţii, altele decât Software-ul sau Software-ul unei terţe părţi pentru care Titularul licenţei a
obţinut o licenţă corespunzătoare de la o altă entitate decât SAP, SAP AG şi/sau sucursalele şi/sau distribuitorii acestuia.

9.2

Acolo unde SAP HANA nu este restricţionat contractual la Utilizare autonomă.

9.2.1

SAP HANA, Platform Edition. SAP HANA Platform poate fi utilizată cu un număr nelimitat de Surse de date, iar o astfel de Utilizare este
supusă Nivelului de licenţă aplicabil.

9.2.2

SAP HANA, Enterprise Edition. SAP HANA Enterprise poate fi utilizat cu un număr nelimitat de Surse de date, iar o astfel de Utilizare este
supusă Nivelului de licenţă aplicabil. În prezent, SAP HANA Enterprise include o licenţă cu timp de execuţie pentru SAP Business Objects
Data Integrator (“DI”) şi SAP System Landscape Transformation (“SLT”), iar Utilizarea unor astfel de produse cu timp de execuţie va fi limitată
numai la extragerea datelor din Sursele de date în HANA.

9.2.3

SAP HANA Extended Enterprise. SAP HANA Extended Enterprise poate fi utilizat cu un număr nelimitat de Surse de date, iar o astfel de
Utilizare este supusă Nivelului de licenţă aplicabil. În prezent, AP HANA Extended Enterprise include o licenţă cu timp de execuţie pentru
SAP Business Objects Data Integrator (“DI”), SAP System Landscape Transformation (“SLT”), Sybase Replication Server (“SRS”), Sybase
SQL Anywhere database (“SQL”) şi Sybase Adaptive Server Enterprise (“ASE”), iar Utilizarea unor astfel de produse cu timp de execuţie va fi
limitată numai la (i) în cazul DI, SLT şi SRS, extragerea datelor din Sursele de date în SAP HANA, (ii) în cazul SQL, va servi drept un
repository de bază de date pentru SRS şi (iii) în cazul ASE, va servi drept un repository de bază de date pentru DI şi/sau SRS (cu privire la
SRS, Titularul licenţei poate alege, la propria latitudine, să utilizeze ASE în loc de SQL). Fără a aduce atingere altor prevederi, Titularul
licenţei nu poate utiliza SRS pentru a extrage date, direct sau indirect, din orice produs bază de date Microsoft, Oracle, IBM Informix, IBM DB2
for z/OS, ASE şi/sau MaxDB.

9.2.4

Cerinţele de Utilizatori denumiţi acolo unde Software-ul SAP HANA nu este restricţionat contractual la Utilizare autonomă.

9.2.4.1

Dacă o persoană utilizează Software SAP HANA cu licenţă cu o aplicaţie specifică, respectiv un Software cu licenţă sau un Software al unei
terţe părţi şi necesită o licenţă de Utilizator denumit SAP, atunci licenţa de Utilizator denumit SAP care acordă persoanei respective dreptul să
utilizeze o astfel de aplicaţie specifică va îndeplini şi cerinţa pentru licenţa de Utilizator denumit SAP numai cu respectiva aplicaţie specifică,
iar Utilizarea de către o astfel de persoană a Software-ului SAP HANA cu licenţă cu o astfel de aplicaţie specifică va fi în conformitate cu
respectiva licenţă de Utilizator denumit SAP.

9.2.4.2

Dacă o persoană utilizează Software SAP HANA cu licenţă cu o aplicaţie specifică, respectiv un Software cu licenţă sau un Software al unei
terţe părţi şi nu necesită o licenţă de Utilizator SAP denumit, atunci Utilizarea Software-ului SAP HANA cu licenţă numai cu respectiva aplicaţie
specifică nu va necesita o licenţă de Utilizator denumit SAP.

9.2.4.3

Dacă o persoană utilizează Software SAP HANA cu licenţă cu aplicaţii non-SAP, atunci persoana respectivă trebuie să deţină licenţă de
Utilizator SAP Application HANA Administrator sau Utilizator SAP Application HANA Viewer, iar utilizarea de către persoana respectivă a
Software-ului SAP HANA cu licenţă numai cu astfel de aplicaţii non-SAP va fi în conformitate cu respectiva licenţă de Utilizator denumit SAP.

9.2.4.4

Fără a ţine seama de prevederile de mai sus, o licenţă de Utilizator denumit SAP nu va fi necesară doar acolo unde (i) datele sunt exportate
direct din SAP HANA Extended Enterprise în aplicaţiile non-SAP într-un mod asincron şi nu în timp real şi (ii) utilizarea respectivelor date
exportate în astfel de aplicaţii non-SAP nu duce la nicio actualizare la şi/sau nu declanşează nicio capacitate de prelucrare a oricărui Software
cu licenţă sau Software al unei terţe părţi. Fără a ţine seama de prevederile contrare, dacă o bază de date cu timp de execuţie are licenţă de
Utilizare cu Software-ul SAP HANA Extended Enterprise cu licenţă, atunci Utilizarea unei asemenea baze de date cu timp de execuţie pentru a
suporta exportul de date din Software-ul SAP HANA Enterprise în conformitate cu propoziţia imediat precedentă va fi limitată la API-urile
standard furnizate cu astfel de bază de date cu timp de execuţie.

9.3.

Acolo unde Software-ul SAP HANA esterestricţionat contractual la Utilizare autonomă.

9.3.1

Utilizare autonomă pentru HANA Platform. SAP HANA Platform poate fi utilizată cu un număr nelimitat de Surse de date, o astfel de Utilizare
supusă restricţiei de Utilizare autonomă şi Nivelului de licenţă aplicabil.

9.3.2

Utilizare autonomă pentru HANA Enterprise. SAP HANA Enterprise poate fi utilizată cu un număr nelimitat de Surse de date, o astfel de
Utilizare supusă restricţiei de Utilizare autonomă şi Nivelului de licenţă aplicabil. În prezent, SAP HANA Enterprise include o licenţă cu timp de
execuţie a SAP Business Objects Data Integrator (“DI”) şi SAP System Landscape Transformation (“SLT”), iar Utilizarea autonomă a unor
astfel de produse cu timp de execuţie va fi limitată numai la extragerea datelor din Sursele de date în HANA.

9.3.3

Utilizare autonomă pentru HANA Extended Enterprise. SAP HANA Extended Enterprise poate fi utilizat cu un număr nelimitat de Surse de
date, o astfel de Utilizare fiind supusă restricţiei de Utilizare autonomă şi Nivelului de licenţă aplicabil. În prezent, SAP HANA Extended
Enterprise include o licenţă de timp de execuţie a SAP Business Objects Data Integrator (“DI”), SAP System Landscape Transformation
(“SLT”), Sybase Replication Server (“SRS”), Sybase SQL Anywhere database (“SQL”) şi Sybase Adaptive Server Enterprise (“ASE”), iar
Utilizarea autonomă a unor astfel de produse cu timp de execuţie va fi limitată numai la (i) în cazul DI, SLT şi SRS, extragerea datelor din
Sursele de date în SAP HANA, (ii) în cazul SQL, va servi drept repository de bază de date pentru SRS şi (iii) în cazul ASE, va servi drept
repository de bază de date pentru DI şi/sau SRS (cu referire la SRS, Titularul licenţei poate alege, la propria latitudine, să utilizeze ASE în loc
de SQL). Fără a aduce atingere altor prevederi, Titularul licenţei nu poate utiliza SRS pentru a extrage date, direct sau indirect, din orice
produs bază de date Microsoft, Oracle, IBM Informix, IBM DB2 for z/OS, ASE şi/sau MaxDB.

9.4

Cerinţele de Utilizator denumit acolo unde Software-ul SAP HANA este restricţionat contractual la Utilizare autonomă
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9.4.1

Dacă o persoană utilizează Software SAP HANA cu licenţă care este restricţionată contractual la Utilizare autonomă cu o aplicaţie specifică,
respectiv un Software cu licenţă sau un Software al unei terţe părţi (de asemenea restricţionat contractual pentru Utilizare autonomă) şi
necesită o licenţă de Utilizator denumit SAP, atunci licenţa de Utilizator denumit SAP care acordă persoanei respective dreptul de a utiliza o
astfel de aplicaţie specifică va îndeplini şi cerinţa de licenţă de Utilizator denumit SAP pentru Utilizarea Software-ului SAP HANA cu licenţă
numai cu respectiva aplicaţie specifică, iar Utilizarea de către o astfel de persoană a Software-ului SAP HANA cu licenţă va fi în conformitate
cu respectiva licenţă de Utilizator denumit SAP.

9.4.2

Dacă o persoană utilizează Software SAP HANA cu licenţă care este restricţionat contractual la Utilizare autonomă cu (i) o aplicaţie specifică,
respectiv un Software cu licenţă sau Software al unei terţe părţi (de asemenea restricţionat contractual pentru Utilizare autonomă) şi nu
necesită o licenţă de Utilizator denumit SAP şi/sau (ii) aplicaţii non-SAP (supuse restricţiei contractuale de Utilizare autonomă), atunci
persoana respectivă trebuie să obţină licenţă de Utilizator SAP Application Standalone HANA Administrator sau de Utilizator SAP Application
Standalone HANA Viewer, iar Utilizarea de către persoana respectivă cu astfel de aplicaţii va fi în conformitate cu respectiva licenţă de
Utilizator denumit SAP.

9.4.3

Fără a ţine cont de cele de mai sus, o licenţă de Utilizator denumit SAP nu va fi necesară doar acolo unde (i) datele sunt exportate direct din
Software-ul HANA Extended Enterprise cu licenţă în aplicaţiile non-SAP într-un mod asincron şi nu în timp real, iar (ii) utilizarea unor astfel de
date exportate în aplicaţiile non-SAP respective nu duce la nicio actualizare la şi/sau nu declanşează nicio capacitate de prelucrare pentru
niciun Software cu licenţă sau Software al unei terţe părţi.

9.5

Componentele Sybase cu timp de execuţie incluse în HANA Extended Enterprise cu licenţă prin prezentul document pot include componente
cu sursă deschisă de la părţi terţe şi/sau componente care pot fi descărcate gratuit (colectiv, „Componente cu descărcare gratuită”). Vă rugăm
să consultaţi pe pagina http://www.sybase.com/thirdpartylegal înştiinţările legate de Componentele cu descărcare gratuită.
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Anexa 4
Condiţii de transfer pentru bazele de date ale terţilor
SAP poate livra software SAP care conţine un produs de tip bază de date unui utilizator final care nu are dreptul să utilizeze baza de date, cu excepţia
cazurilor în care respectivul client a achiziţionat un număr de licenţă corespunzător de la furnizorul bazei de date sau de la distribuitorul autorizat. Astfel
de livrări sunt raportate furnizorului bazei de date.
Condiţii pentru utilizarea software-ului ORACLE® Database cu licenţă de la SAP
1.
1.1
1.2
Oracle.
1.3

Copyright
Copyright-ul asupra software-ului Oracle este deţinut exclusiv de Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, SUA.
Aplicaţiile de tipul bazelor de date ale terţilor pentru administrarea, monitorizarea şi gestionarea sistemului pot accesa direct baza de date

1.8

Clientul va utiliza software-ul Oracle numai în legătură cu Software-ul SAP şi numai în scopul prelucrării datelor interne proprii, inclusiv
accesul utilizatorilor terţi, de exemplu, contractanţi, furnizori din lanţul de aprovizionare, clienţi sau persoane fizice terţe autorizate de client.
Este permisă personalizarea software-ului SAP sau crearea de funcţionalităţi suplimentare, aplicaţii noi sau suportarea aplicaţiilor de baze de
date ale terţilor care sunt utilizate numai de aceştia (de exemplu, RFC, BAPI). Nu sunt permise aplicaţii de tip bază de date, funcţionalităţi sau
aplicaţii noi ale terţilor care pot să acceseze direct baza de date Oracle sau să acceseze indirect informaţiile conţinute în prezentul contract.
Clientul va distribui software-ul Oracle numai sucursalelor deţinute complet sau majoritar. Distribuirea software-ului concurenţilor Oracle este
interzisă.
Ţinând seama de drepturile limitate de utilizare, clientul nu va modifica, decompila şi nici nu va întreprinde acţiuni de inginerie inversă asupra
software-ului Oracle, cu excepţia cazurilor şi în măsura în care acest lucru este permis de legea aplicabilă.
Software-ul Oracle poate fi utilizat numai în ţara sau în ţările pentru care clientul a achiziţionat licenţă. Clientul se obligă prin prezentul
document să respecte toate reglementările Departamentului de Comerţ al Statelor Unite şi autorităţile de export americane.
Utilizarea software-ului Oracle pentru planificarea, producţia, controlul sau monitorizarea centralelor nucleare, traficului aerian, mijloacelor de
transport în masă sau a echipamentelor medicale este interzisă, cu excepţia cazurilor în care această utilizare se limitează la aplicaţiile
comerciale sau pur administrative.
Clientul nu are dreptul să primească codul sursă al software-ului Oracle.

2.
2.1

Alte condiţii
Este interzisă publicarea testelor benchmark pentru software-ul Oracle.

1.4
1.5
1.6
1.7

Condiţii pentru utilizarea Microsoft SQL-Server
Condiţii pentru utilizarea Microsoft SQL-Server cu licenţă de la SAP
În scopul acestei Secţiuni „Aplicaţia integrată” va fi definită ca software-ul SAP care integrează baza de date Microsoft SQL Server.
Baza de date Microsoft SQL Server poate conţine următoarele aplicaţii software:
„Software-ul de server” oferă servicii sau funcţionalităţi pe serverul dvs. (computerele dvs. care pot rula Software-ul de server sunt „Servere”);
„Software-ul de client” îi permite unui dispozitiv electronic („Dispozitiv”) să acceseze sau să utilizeze Software-ul de server.

1.
ACORDAREA LICENŢEI.
Baza de date a unei terţe părţi are licenţă şi vă este livrată numai în scopul utilizării ca parte a software-ului SAP. SAP vă acordă următoarele drepturi
asupra bazei de date Microsoft SQL Server cu condiţia să respectaţi toţi termenii şi toate condiţiile acestei licenţe:
Instalare -- Software de server. Puteţi instala şi utiliza o copie a Software-ului de server ca parte a Software-uluiSAP pe fiecare Server
individual pe care instalaţi Aplicaţia integrată.
SQL Server Enterprise Edition. Dacă aţi achiziţionat ediţia pentru întreprinderi a Software-ului de server, care trebuie să fie indicată pe licenţa dvs.
de utilizare a software-ului SAP, puteţi instala orice număr de instanţe ale Software-ului de server pe Server-ul respectiv. O „instanţă” înseamnă
executarea unei copii a Serverului de software.
Software-ul de client. Puteţi instala Software-ul de client (SQL Server Personal Edition) pe orice dispozitiv intern, cu condiţia achiziţionării
drepturilor de licenţă de acces necesare pentru fiecare utilizare a Aplicaţiei integrate utilizând Software-ul de client pe dispozitivul respectiv,
conform specificaţiilor de mai jos.
Cerinţe de acces pentru SQL Server. Puteţi utiliza Software-ul de client numai pentru a accesa, configura, administra Software-ul de server
sau în alte scopuri, împreună cu Software-ul SAP şi ca parte din acesta. Trebuie să achiziţionaţi o licenţă de utilizare a bazei de date terţe
pentru fiecare utilizare a unui dispozitiv care:

accesează sau utilizează în alt mod serviciile Software-ului de server (inclusiv Dispozitivele care utilizează MSDE pentru un astfel de
acces) sau


instalează şi utilizează SQL Server Personal Edition sau



utilizează componentele Instrumente de gestionare, Cărţi online şi Instrumente de dezvoltare ale Microsoft SQL Server (colectiv
„Instrumentele”). Puteţi utiliza Instrumentele numai pentru utilizare internă împreună cu Software-ul de server.

Rezervarea drepturilor. SAP şi Microsoft îşi rezervă toate drepturile neacordate direct clientului prin această licenţă.
Testare de benchmark. Trebuie să obţineţi acordul prealabil scris din partea Microsoft pentru a dezvălui unui terţ rezultatele oricărei testări de
benchmark a software-ului. Aceasta nu se aplică totuşi la componentele Windows.
Downgrade. În locul instalării şi utilizării Software-ului de server, puteţi instala şi utiliza o versiune anterioară a Software-ului de server conform
licenţei, cu condiţia dezinstalării versiunii anterioare şi instalării Software-ului de server original într-un interval de timp rezonabil. Utilizarea
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unei astfel de versiuni anterioare va fi reglementată de această licenţă şi drepturile dvs. de utilizare a unei astfel de versiuni anterioare vor
înceta la data instalării Software-ului de server original.
Software cu utilizare restricţionată în timpul execuţiei. Această bază de date Microsoft SQL Server este un software cu „Utilizare restricţionată
în timpul execuţiei”; prin urmare, baza de date Microsoft SQL Server poate fi utilizată numai pentru executarea SAP Application. Nici baza de
date Microsoft SQL Server nu poate fi utilizată (i) pentru dezvoltarea niciunei aplicaţii software noi, (ii) împreună cu orice alte aplicaţii software,
baze de date sau tabele decât cele conţinute în Software-ul SAP, şi/sau (iii) ca aplicaţie software autonomă. Cu toate acestea, prevederea de
mai sus nu interzice utilizarea unui instrument pentru executarea query-urilor sau a rapoartelor din tabele existente şi/sau utilizarea unui mediu
de dezvoltare sau a unui workbench care face parte din Software-ul SAP pentru configurarea sau prelungirea Software-ului SAP respectiv.
2.

NIVELUL DE ACOPERIRE A LICENŢEI.
Se oferă licenţa pentru software; acesta nu este vândut. Prezentul acord nu vă oferă decât anumite drepturi pentru utilizarea software-ului.
SAP şi Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia cazului în care legea aplicabilă vă oferă mai multe drepturi în ciuda acestei
limitări, puteţi să utilizaţi software-ul doar în măsura permisă expres în prezentul acord. În acest caz, trebuie să respectaţi toate limitările
tehnice ale software-ului care vă permit doar să îl utilizaţi în anumite moduri.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
www.microsoft.com/licensing/userights. Se interzice:







orice activitate de limitare tehnică a software-ului;
ingineria inversă, decompilarea sau dezasamblarea software-ului, cu excepţia cazului în care şi doar în măsura în care legea în
vigoare permite în mod expres acest lucru, în ciuda acestei limitări;
efectuarea a mai multor copii ale software-ului decât sunt specificate în prezentul acord sau decât sunt permise de legea aplicabilă,
în ciuda acestei limitări;
publicarea software-ului în scopul copierii de alte persoane;
închirierea, concesionarea sau împrumutarea software-ului;
sau utilizarea software-ului pentru servicii comerciale de găzduire de software.

Drepturile de accesare a software-ului de pe orice dispozitiv nu vă conferă dreptul să implementaţi brevetele Microsoft sau alte drepturi de
proprietate intelectuală în software sau în dispozitivele care accesează dispozitivul respectiv.
3.

INTERZICEREA UTILIZĂRII CU RISC RIDICAT.
Produsele nu sunt tolerante la erori şi nu sunt garantate ca fiind lipsite de erori şi nici pentru utilizare neîntreruptă. Este interzisă utilizarea
Produselor în orice aplicaţie sau situaţie în care eşecul Produsului (Produselor) poate duce la deces sau la leziuni fizice grave ale vreunei
persoane sau la pagube fizice sau de mediu grave („Utilizare cu risc ridicat”). Exemple de Utilizare cu risc ridicat includ cazurile de mai jos,
însă fără a se limita la acestea:







transport aerian sau alte mijloace de transport în masă,
unităţi nucleare sau chimice,
sisteme de menţinere a vieţii,
dispozitive medicale implantabile,
autovehicule sau
sisteme de armament.

Utilizarea cu risc ridicat nu include utilizarea Produselor în scop administrativ, pentru stocarea datelor de configurare, ingineriei şi/sau a
instrumentelor de configurare sau a altor aplicaţii fără comandă, al căror eşec nu produce deces, vătămare corporală sau pagube fizice şi de
mediu grave. Aceste aplicaţii fără comandă pot comunica cu aplicaţiile care execută comanda, dar nu trebuie să fie direct sau indirect
responsabile pentru funcţia de comandă. Conveniţi să despăgubiţi şi să exoneraţi de răspundere SAP şi corporaţia Microsoft faţă de orice
reclamaţie a oricărui terţ care decurge din utilizarea de către Client a Produselor în legătură cu orice Utilizare cu risc ridicat.
4.

TRANSFER – intern.
Puteţi muta Software-ul de server într-un alt server, cu condiţia dezinstalării din serverul din care este transferat şi instalării acestuia ca parte
din Aplicaţia integrată.
Transferul către o persoană terţă. Utilizatorul iniţial al bazei de date Microsoft SQL Server poate transfera o singură dată baza de date a
unei terţe părţi către un alt utilizator final, cu condiţia ca aceasta să fie transferată ca parte din Software-ul SAP. Transferul trebuie să includă
toate piesele componente, suporturile media, materialele imprimate, această licenţă şi, dacă este cazul, Certificatul de autenticitate. Transferul
nu poate fi un transfer indirect, precum custodia. Înainte de transfer, utilizatorul final care primeşte baza de date Microsoft SQL Server
transferată trebuie să fie de acord cu termenii licenţei.

5.

LIMITAREA INGINERIEI INVERSE, DECOMPILĂRII ŞI DEZASAMBLĂRII.
Este interzisă ingineria inversă, decompilarea sau dezasamblarea bazei de date Microsoft SQL Server, cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt permise expres de legea aplicabilă şi numai în măsura în care acestea sunt permise, fără a ţine seama de această limitare.

6.

REZILIERE.
Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, Emitentul licenţei poate anula această licenţă în cazul nerespectării termenilor şi condiţiilor
acesteia, şi, în acest caz, trebuie să distrugeţi toate copiile bazei de date Microsoft SQL Server şi toate piesele componente ale acesteia.

7.

RESTRICŢII ASUPRA EXPORTULUI.
Recunoaşteţi faptul că Software-ul este supus jurisdicţiei de export a Statelor Unite, cu excepţia prevederilor contrare ale Microsoft. Sunteţi de
acord să respectaţi toate legile internaţionale şi naţionale aplicabile produsului software, inclusiv Regulamentul de administrare a exporturilor
SUA, precum şi restricţiile asupra utilizatorului final, utilizării finale şi destinaţiei emise de Statele Unite şi de alte guverne. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi http://www.microsoft.com/exporting/.

8.

DREPTURILE DE LICENŢĂ ALE GUVERNULUI SUA.
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Toate bazele de date Microsoft SQL Server furnizate guvernului SUA conform solicitărilor emise la data de 1 decembrie 1995 sau ulterior sunt
furnizate cu drepturi de licenţă comercială şi cu restricţiile descrise în altă secţiune din acest document. Toate bazele de date Microsoft SQL
Server furnizate guvernului SUA conform solicitărilor emise înainte de 1 decembrie 1995 sunt furnizate cu „Drepturi restricţionate” conform
prevederilor FAR, 48 CFR 52.227-14 (IUNIE 1987) sau DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT. 1988), după caz.

9.

COPYRIGHT şi ALTE LEGI ŞI TRATATE PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Baza de date Microsoft SQL Server este protejată de copyright şi de alte legi şi tratate privind drepturile de proprietate intelectuală. Microsoft
sau furnizorii acestuia deţin titlul de proprietate, copyright-ul şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra bazei de date Microsoft SQL
Server. Se oferă licenţa pentru Microsoft SQL Server; acesta nu este vândut.

10.

INTOLERANT LA ERORI. SOFTWARE-UL ESTE INTOLERANT LA ERORI. SAP A DETERMINAT INDEPENDENT MODUL DE UTILIZARE
A BAZEI DE DATE MS SQL SERVER ÎN APLICAŢIA INTEGRATĂ PENTRU CARE DEŢINEŢI LICENŢĂ ŞI MICROSOFT S-A BAZAT PE
SAP PENTRU A DESFĂŞURA SUFICIENTE TESTE PENTRU A STABILI DACĂ BAZA DE DATE MS SQL SERVER ESTE COMPATIBILĂ
PENTRU O ASTFEL DE UTILIZARE.

11.

MICROSOFT NU OFERĂ GARANŢII. SUNTEŢI DE ACORD CĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE AŢI PRIMIT GARANŢII LEGATE DE (A) BAZA DE
DATE MS SQL SERVER SAU DE (B) APLICAŢIA INTEGRATĂ, ACESTE GARANŢII SUNT OFERITE EXCLUSIV DE SAP ŞI NU AU FOST
INIŢIATE DE MICROSOFT ŞI NICI NU SUNT EXECUTORII PENTRU MICROSOFT.

12.

MICROSOFT NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU ANUMITE PAGUBE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ,
MICROSOFT NU VA RĂSPUNDE DE PAGUBELE INDIRECTE, SPECIALE, SUBSIDIARE SAU INCIDENTALE ÎN LEGĂTURĂ CU
UTILIZAREA SAU PERFORMANŢA BAZEI DE DATE MS SQL SERVER SAU A APLICAŢIEI INTEGRATE. ACEASTĂ LIMITARE SE VA
APLICA ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE ORICE REMEDIERE NU ÎŞI ATINGE SCOPUL ESENŢIAL. MICROSOFT NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN
CAZ PENTRU NICIO SUMĂ CARE DEPĂŞEŞTE DOUĂ SUTE CINCIZECI DE DOLARI AMERICANI (250,00 USD).

13.

CLAUZĂ SPECIALĂ. În cazul în care o instanţă consideră nelegală, nevalabilă sau neexecutorie orice prevedere a acestui contract, celelalte
prevederi rămân valabile şi executorii şi părţile vor modifica acest contract pentru a duce la îndeplinire respectiva clauză în măsura în care
acest lucru este posibil.

Condiţii de utilizare a bazei de date Microsoft SQL-Server în cazul în care există o licenţă anterioară de la Microsoft sau de la un distribuitor
Microsoft
Software-ul SAP conţine o copie Microsoft SQL-Server care a fost integrată sau instalată ca o componentă a acestui software SAP. Toate
produsele Microsoft sunt supuse condiţiilor Acordului de licenţă Microsoft cu utilizatorii finali care este inclus în pachetul de software sau
acordurilor de licenţă livrate împreună cu Microsoft SQL-Server. O excepţie la acesta o reprezintă faptul că funcţionalitatea unui produs
Microsoft ca parte integrată într-o soluţie SAP poate diferi de funcţionalitatea unui produs Microsoft neintegrat. Toate interogările legate de
funcţionalitatea sau performanţa soluţiei SAP cu produse Microsoft trebuie, în consecinţă, transmise către SAP şi nu către Microsoft. Produsul
SAP nu conţine o licenţă pentru produsul Microsoft integrat. Prin urmare, nu aveţi dreptul să utilizaţi copia Microsoft SQL-Server conţinută în
acest produs şi nu veţi primi o licenţă pentru o astfel de utilizare, cu excepţia cazurilor în care aţi achiziţionat sau dispuneţi, în alt mod, de
acelaşi număr pentru licenţele de client/sever ca licenţele de utilizator achiziţionate pentru software-ul SAP. Prin încheierea acestui contract cu
SAP declaraţi şi garantaţi că aţi achiziţionat anterior o licenţă Microsoft pentru utilizatori finali SQL-Server şi că veţi încheia un acord de licenţă
corespunzător.
În momentul în care SAP livrează o versiune actualizată a software-ului SAP care conţine o versiune actualizată a produsului Microsoft
integrat, utilizatorul final nu are dreptul să utilizeze versiunea actualizată a produsului Microsoft, cu excepţia cazului în care s-a achiziţionat
numărul necesar al licenţelor de client/server de la un distribuitor Microsoft autorizat.
Condiţii de Utilizare pentru Sybase ASE
SAP acordă licenţă pentru Sybase ASE ca licenţă cu timp de execuţie pentru Software-ul licenţiat de SAP. O licenţă cu utilizare completă
pentru Sybase ASE este disponibilă direct de la SAP.
Titularul licenţei va utiliza Sybase ASE numai împreună cu Software-ul cu licenţă pentru Utilizare cu Sybase ASE şi numai în scopul prelucrării
datelor interne proprii, inclusiv accesul utilizatorilor terţi, de exemplu, contractanţii, furnizorii din lanţul de aprovizionare clienţi sau persoane
fizice terţe autorizate de client. Titularul licenţei nu poate utiliza Sybase ASE cu nicio aplicaţie non-SAP de marcă sau dezvoltată de client.
Aplicaţiile de tipul bazelor de date ale terţilor pentru administrarea, monitorizarea şi gestionarea sistemului pot accesa direct Sybase ASE.
Aplicaţiile de tipul bazelor de date ale terţilor sau funcţionalitatea nouă sau aplicaţiile noi care pot să acceseze direct Sybase ASE sau să
acceseze indirect informaţiile conţinute în prezentul document nu sunt permise.
Prevederea de mai sus nu vă interzice totuşi să utilizaţi un mediu de dezvoltare sau un mediu de programare care face parte din Software-ul
SAP, pentru a configura sau modifica Software-ul SAP pentru care a fost licenţiată baza de date.
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Anexa 5
Condiţii de transfer pentru Directoarele de adrese

1. DIRECTOARELE DE ADRESE ALE AUSTRALIEI (AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION):
Titularul licenţei recunoaşte că PAF şi drepturile de proprietate intelectuală din PAF sunt şi rămân în proprietatea Australia Post. Nicio
prevedere din acest Contract nu va fi utilizată ca un transfer al vreunui drept de proprietate intelectuală din PAF.
„Drepturile de proprietate intelectuală” includ copyright-ul, marca comercială, proiectul, brevetul, drepturile asupra topografiei
semiconductorilor sau circuitelor, drepturi de comercializare, nume comerciale sau numele companiei şi alte drepturi asemănătoare acceptate
în general ca făcând parte din categoria „proprietăţii intelectuale” şi va include, de asemenea, toate drepturile de punere în aplicare sau
înregistrare ale acestora, în Australia sau în altă parte, indiferent de data la care au fost create.
„PAF” înseamnă Fişier de adrese poştale (Postal Address File) şi reprezintă o bază de date creată de Australia Post care conţine informaţii
referitoare la adresele la care Australia Post poate livra corespondenţa. Informaţiile care corespund fiecărei înregistrări de adresă din PAF
constă: (a) într-un cod din opt caractere dezvoltat de Australia Post pentru a permite identificarea univocă a punctelor de livrare, cunoscut ca
Identificator de punct de livrare sau DPID (Delivery Point Identifier) şi (b) în detaliile adresei într-un format de adresă corect.
2. SERVERUL DE LICENTE AL AUSTRIEI, LICENTELE ENTERPRISE IN AUSTRIA (ÖSTERREICHISCHE POST):
Acest produs nu poate fi utilizat de Titularii licenţei care au ca obiect de activitate publicarea de adrese şi furnizarea de servicii.
Titularii licenţei au voie să utilizeze acest produs numai în scop intern. Acest produs nu poate fi utilizat de Titularii licenţei care au ca obiect de
activitate publicarea de adrese şi furnizarea de servicii. Dacă Titularul licenţei desfăşoară activităţi în domeniul respectiv, acesta răspunde de
obţinerea unei licenţe valabile direct de la furnizor.
Titularii licenţei au voie să utilizeze acest produs numai în scopul validării interne. Titularii licenţei nu au voie să utilizeze datele în scopul
furnizării de servicii oricăror alte entităţi juridice. Dacă Titularul licenţei doreşte să furnizeze servicii oricărei alte entităţi juridice,
acesta răspunde de obţinerea unei licenţe valabile direct de la furnizor. Orice utilizare a acestui produs în cadrul unei alte entităţi juridice
necesită o licenţă separată.
3. CANADA (CANADA POST)
Fişierele de adrese poştale ale Canada Post („PAF”) sunt actualizate periodic şi Titularul licenţei poate utiliza PAF Canada Post în intervalul
de timp specificat în scrisoarea de actualizare a directorului SAP sau postat pe site-ul Web de asistenţă SAP la http://help.sap.com/.
Termenele de utilizare permise sunt disponibile în fişierul denumit „Directories – Canada, [lună/an]” (în care luna şi anul corespund cu data
actualizării
fişierului
PAF
relevant)
amplasat
în
fila
SAP
BusinessObjects
de
pe
site-ul
Web
http://help.sap.com/http://help.sap.com/businessobject/product_guides/ADc/en/09apr_can_dir_en.html). La primirea fişierului PAF Canada
Post actualizat, Titularul licenţei va înlocui cu promptitudine versiunea mai veche PAF Canada Post cu versiunea PAF actualizată.
4. DIRECTOARELE DE ADRESE ALE GERMANIEI (DEUTSCHE POST DIREKT):
Titularii licenţei nu au voie să utilizeze datele în scopul furnizării de servicii oricăror terţe părţi. Titularilor licenţei le este interzis în mod special
să distribuie produsul. Titularii licenţei au voie să utilizeze datele numai în scopul validării interne. Titularii licenţei nu au voie să utilizeze datele
în scopul furnizării de servicii oricăror alte entităţi juridice. Dacă Titularul licenţei doreşte să furnizeze servicii oricărei alte entităţi juridice,
acesta răspunde de obţinerea unei licenţe valabile direct de la furnizor. Orice utilizare a acestui produs în cadrul unei alte entităţi juridice
necesită o licenţă separată. Titularilor licenţei le este interzis în mod special să distribuie produsul.
5. CODAREA GEOGRAFICĂ PENTRU SUA DE CĂTRE NAVTEQ, PENTRU CANADA DE CĂTRE NAVTEQ, PENTRU FRANŢA DE CĂTRE
NAVTEQ (NAVTEQ):
Datele („Datele”) sunt furnizate Titularului licenţei numai în scop intern şi nu în scopul revânzării. Datele sunt protejate de copyright şi se
supun următorilor termeni şi condiţii acceptate de NAVTEQ, pe de o parte, şi de Furnizorii NAVTEQ, de cealaltă parte.
© 2008 NAVTEQ. Toate drepturile rezervate.
Datele pentru regiunile Canadei includ informaţii obţinute cu permisiunea autorităţilor canadiene, inclusiv: © Her Majesty the Queen in Right of
Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase© Department of Natural Resources Canada
NAVTEQ deţine licenţa neexclusivă de la United States Postal Service® pentru a publica şi vinde informaţiile referitoare la ZIP+4®.
©United States Postal Service® 2008. Preţurile nu sunt stabilite, controlate sau aprobate de United States Postal Service®. Următoarele
mărci comerciale şi mărci de omologare sunt deţinute de USPS: United States Postal Service, USPS şi ZIP+4.
Nivelul de utilizare. Titularul licenţei convine să utilizeze aceste Date împreună cu SAP Applications numai în scopul efectuării activităţilor
interne pentru care Titularul licenţei deţine licenţă, fără a le utiliza în scopul biroului de service, al partajării timpului sau în alte scopuri similare.
În consecinţă, dar sub rezerva restricţiilor stabilite în paragrafele de mai jos, Titularul licenţei poate copia aceste Date după necesităţi, în
scopul utilizării acestora în cadrul activităţii de către Titularul licenţei pentru (i) a le vizualiza şi (ii) pentru a le salva, cu condiţia ca Titularul
licenţei să nu înlăture observaţiile de copyright existente şi să nu modifice datele în niciun fel. Titularul licenţei convine să nu reproducă, să nu
copieze, să nu modifice, să nu dezasambleze şi să nu aplice tehnici de inginerie inversă niciunei părţi a acestor Date şi acesta nu are voie să
le transfere sau să le distribuie în niciun mod, în niciun scop, cu excepţia cazurilor permise prin legislaţia obligatorie. Seturile de discuri
multiple pot fi transferate sau vândute numai sub formă de set complet conform specificaţiilor SAP şi nu pot fi transferate sau vândute ca
subseturi ale acestora.
Restricţii. Cu excepţia cazurilor în care Titularul licenţei a fost licenţiat de SAP în acest scop şi fără a se limita la paragraful anterior, Titularul
licenţei nu are voie (a) să utilizeze aceste Date cu niciun fel de produse, sisteme sau aplicaţii instalate sau conectate în alt mod sau care
comunică cu vehicule, capabile de navigare, poziţionare, expediere, îndrumare de rută în timp real, de gestiune a parcului de vehicule sau
aplicaţii similare; sau (b) care sunt conectate sau care comunică cu orice dispozitive electronice de poziţionare sau cu orice dispozitive mobile
sau conectate wireless, inclusiv, dar fără a se limita la telefoane mobile, palmtop-uri sau computere portabile, pagere şi PDA-uri.
Avertisment. Datele pot conţine informaţii inexacte sau incomplete din cauza trecerii timpului, schimbării circumstanţelor, a surselor utilizate şi
a naturii culegerii de date geografice complete şi oricare din acestea poate duce la rezultate incorecte.
Garanţie. Datele vă sunt furnizate „ca atare” şi Titularul licenţei acceptă să le utilizeze pe propriul risc. NAVTEQ şi FURNIZORII NAVTEQ nu
oferă niciun fel de garanţii şi nu face niciun fel de declaraţii, exprimate sau implicite, care decurg din legea aplicabilă sau din alte surse,
inclusiv, dar fără a se limita la conţinutul, calitatea, acurateţea, întregimea, eficacitatea, fiabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop,
utilitate, utilizare sau rezultat care urmează a fi obţinut din aceste Date sau în legătură cu faptul că Datele sau serverul vor lucra fără
întreruperi sau erori.
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Excluderea garanţiei: NAVTEQ şi FURNIZORII NAVTEQ EXCLUD TOATE GARANŢIILE, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, PRIVIND
CALITATEA, PERFORMANŢA, MERCANTIBILITATEA ŞI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR.
Unele state, teritorii şi ţări nu permit anumite excluderi de garanţie. Prin urmare, este posibil ca excluderile de mai sus să nu se aplice în cazul
dvs.
Excluderea răspunderii: NAVTEQ şi FURNIZORII NAVTEQ NU RĂSPUND FAŢĂ DE DVS.: ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE RECLAMAŢIE,
CERERE SAU ACŢIUNE, INDIFERENT DE TEMEIUL JURIDIC AL RECLAMAŢIEI, CERERII SAU ACŢIUNII CARE FACE REFERIRE LA
PIERDERI, OFENSE SAU DAUNE, DIRECTE SAU INDIRECTE, CARE POT DECURGE DIN UTILIZAREA SAU DEŢINEREA
INFORMAŢIILOR; SAU PENTRU ORICE PIERDERI DE PROFIT, VENITURI, CONTRACTE, ECONOMII SAU PENTRU ORICE ALTE
DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU SUBSIDIARE CARE DECURG DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA
UTILIZĂRII ACESTOR INFORMAŢII DE CĂTRE TITULARUL LICENŢEI, DIN ORICE DEFECT AL INFORMAŢIILOR SAU DIN ÎNCĂLCAREA
ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII, INDIFERENT DACĂ ESTE O ACŢIUNE CONTRACTUALĂ SAU ÎN RĂSPUNDERE SAU DACĂ SE
BAZEAZĂ PE O GARANŢIE, INDIFERENT DACĂ CLIENTUL SAU EMITENŢII DE LICENŢĂ AI ACESTUIA AU FOST INFORMAŢI ÎN
LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. Unele state, teritorii şi ţări nu permit anumite excluderi de răspundere sau
limitări de daune. Prin urmare, este posibil ca prevederile de mai sus să nu se aplice în cazul Titularului licenţei.
Utilizatori finali guvernamentali. În cazul în care Datele sunt achiziţionate de Guvernul Statelor Unite sau în numele acestuia sau de oricare
altă entitate care solicită sau aplică drepturi similare celor pretinse de Guvernul Statelor Unite, Datele sunt un „articol comercial” conform
termenului definit la 48 C.F.R. („FAR”) 2.101, sunt licenţiate conform acestor Termeni de transfer şi fiecare copie a Datelor livrată sau pusă la
dispoziţie în alt mod va fi marcată şi introdusă, după cum se consideră corespunzător, în următorul „Aviz de utilizare” şi vor fi tratate conform
acestui Aviz:
Aviz de utilizare
Numele contractantului (fabricant / furnizor): NAVTEQ
Adresa contractantului (fabricant / furnizor): 425 W. Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Aceste Date reprezintă un articol comercial conform definiţiilor din FAR 2.101 şi se supun acestor Condiţii ale utilizatorului final prin care sunt
furnizate Datele.
© 2008 NAVTEQ – Toate drepturile rezervate.
Dacă sunt incluse sau distribuite Date pentru ţări suplimentare în legătură cu produsele software ale SAP sau dacă Titularul licenţei utilizează
datele din ţările relevante, următoarele condiţii ale furnizorului/informaţii de copyright vor fi incluse în Condiţiile utilizatorului final, după caz:
Informaţii

despre teritoriu

Australia

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

Austria

“© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”

Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia,
“© EuroGeographics”
Lithuania, Moldova, Poland,
Slovenia and/or Ukraine
France
The following notice must appear on all copies of the Data, and may also appear on packaging:
“source: © IGN 2009 – BD TOPO ®”
Germany
“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen” or “Die
Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.”
Great Britain

“Based upon Crown Copyright material.”

Greece

“Copyright Geomatics Ltd.”

Hungary

“Copyright © 2003; Top-Map Ltd.”

Italy
“La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”
Norway

“Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”

Portugal

“Source: IgeoE – Portugal”

Spain

“Información geográfica propiedad del CNIG”

Sweden
Switzerland

“Topografische Grundlage:

Bundesamt für Landestopographie.“

6. NOUA ZEELANDĂ (NEW ZEALAND POST):
Titularul licenţei trebuie să respecte cerinţele Legii privind confidenţialitatea datelor din 1993 (Privacy Act 1993) şi toate celelalte legi şi
reglementări aplicabile relevante pentru deţinerea sau utilizarea New Zealand Address Directories.
Titularul licenţei trebuie să păstreze confidenţialitatea informaţiilor conţinute în New Zealand Address Directories.
Titularul licenţei recunoaşte şi acceptă ca Land Information New Zealand („LINZ”) şi Coroana să deţină drepturile absolute şi exclusive
asupra anumitor materiale licenţiate către SAP şi care fac parte din New Zealand Address Directories şi recunoaşte şi acceptă că LINZ şi
Coroana nu transferă copyright-ul sau alte drepturi de proprietate intelectuală asupra acestor materiale nici Titularului licenţei, nici Emitentului
licenţei. Mai mult, Titularul licenţei recunoaşte şi acceptă că LINZ şi Coroana nu vor răspunde, în niciun caz, pentru orice pierderi sau daune
(chiar dacă LINZ sau Coroana au fost înştiinţaţi în legătură cu posibilitatea unor astfel de pierderi sau daune şi, inclusiv, dar fără a se limita la
pierderi directe, indirecte, subsidiare, la pierderea profitului, pierderi cauzate de întreruperea activităţii sau pierderea de date) suferite de
Titularul licenţei sau de oricare altă persoană în legătură cu acest Contract. În cazul în care orice excludere a răspunderii LINZ sau a Coroanei
stabilită în această clauză nu poate fi aplicată sau dacă este considerată neexecutorie, răspunderea individuală a instituţiei LINZ sau a
Coroanei care decurge din acest Contract sau din orice utilizare, reproducere, modificare sau creare de compilaţii sau produse derivate de la
New Zealand Address Directories (de către Titularul licenţei sau de oricare altă persoană), indiferent dacă răspunderea respectivă decurge
dintr-o ofensă (inclusiv neglijenţă), sub formă echitabilă sau pe oricare altă bază, se va limita la taxele plătite de Titularul licenţei pentru
materialul cuprins în New Zealand Address Directories care a cauzat pierderile sau daunele, cu excepţia GST (taxă pe bunuri şi servicii). În
scopul Legii privind confidenţialitate contractelor din 1982 (Contracts (Privity) Act 1982), această clauză este spre beneficiul LINZ şi al
Coroanei şi este executorie de către acestea.
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Titularul licenţei acceptă şi declară că achiziţionează New Zealand Address Directories şi toată documentaţia aferentă în scop comercial şi că
nu se aplică prevederile Legii privind garanţiile consumatorului din 1993 (Consumer Guarantees Act 1993) din Noua Zeelandă.
7. SPANIA (DEYDE):
Titularul licenţei recunoaşte că DEYDE-STREETFILES utilizate în Spain Address Directory în cadrul tuturor versiunilor Data Services and
Data Quality Management, sunt proprietatea intelectuală a companiei DEYDE.
8. DIRECTOARELE DE ADRESE ALE ELVEŢIEI (SCHWEIZERISCHE POST):
Titularilor licenţei le este interzisă extragerea oricăror date furnizate. Titularii licenţei au voie să utilizeze acest produs numai în scopul validării
interne. Titularii licenţei nu au voie să utilizeze datele în scopul furnizării de servicii oricăror alte entităţi juridice. Orice utilizare a acestui produs
în cadrul unei alte entităţi juridice necesită o licenţă separată.
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9. REGATUL UNIT AL MARII BRITANII (ROYAL MAIL)
NOTĂ – În cadrul acestor termeni se face referire la Condiţiile de transfer UK Royal Mail ca „Anexa 3”.
Condiţii de transfer Royal Mail pentru UK Address Directories („Condiţiile Royal Mail”)
Întrucât, SAP AG („Furnizorul soluţiei”) a încheiat un Acord de licenţă pentru date şi un Acord de licenţă pentru servicii cu Royal Mail Group Ltd. pentru
datele referitoare la adresele din Marea Britanie („Datele”) la data de 01.04.2010;
Întrucât, Acordul de licenţă pentru date prevede anumite condiţii care vor fi transferate utilizatorului final de către SAP („Furnizorul soluţiei de la terţi”);
Întrucât, Utilizator final acceptă să adere la condiţiile Royal Mail;
Drept care, Furnizorul soluţiei de la terţi şi Utilizatorul final convin asupra următoarelor prevederi:

PARTEA 1 – PREVEDERI GENERALE
1.
Orice referire în Partea a 2-a la un „Furnizor de soluţii” va fi o referire la oricare din Furnizorii de soluţii sau la un Furnizor de soluţii de la terţi care a
licenţiat Utilizatorul final sau Furnizorul de soluţii de la terţi relevant să utilizeze Datele (sau o parte a acestora). Orice termeni definiţi utilizaţi în Partea a
2-a vor avea acelaşi înţeles conform definiţiilor din Clauza 1.1 a textului principal al acestui Contract, cu excepţia cazurilor contrare prevăzute în clauza 1
din Partea a 2-a.
2.1 Furnizorul de soluţii de la terţi poate rezilia Condiţiile Royal Mail din Acordul cu utilizatorul final dacă:
2.1.1 Utilizatorul final încalcă oricare din Condiţiile Royal Mail conţinute în Acordul cu utilizatorul final şi, în cazurile în care încălcarea poate fi remediată,
dacă acesta nu remediază situaţia în intervalul de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la data notificării în scris a Furnizorului de soluţii în legătură cu o
astfel de încălcare;
2.1.2 Utilizatorul final nu poate să îşi plătească datoriile scadente, dacă devine insolvabil în alt mod, dacă este numit un judecător sindic sau un
administrator judiciar pentru a gestiona activele Utilizatorului final total sau parţial, dacă Utilizatorul final face vreun acord, compromis sau convenţie
legată de datoriile sale sau dacă se declanşează procedura de administrare judiciară sau lichidare, dacă Utilizatorul final intră în procedura de lichidare
în alt mod sau dacă are loc orice eveniment similar în orice altă jurisdicţie în care Utilizatorul final îşi desfăşoară activitatea;
2.1.3 Utilizatorul final dezvăluie orice informaţii legate de activitatea Royal Mail clasificate de Royal Mail ca fiind confidenţiale sau care au fost definite ca
Informaţii confidenţiale în acest Acord;
2.2 Această clauză prevede ca, în conformitate cu prevederile Clauzei 12 din textul principal al acestui Contract, Condiţiile Royal Mail din Acordul cu
utilizatorul final încetează automat o dată cu rezilierea acestui Contract;
2.3 Această clauză prevede ca, în conformitate cu prevederile Clauzei 12 din textul principal al acestui Contract, înainte de rezilierea sau expirarea
Condiţiilor Royal Mail din Acordul cu utilizatorul final, Utilizatorul final va întreprinde următoarele acţiuni în termen de douăsprezece (12) luni de la data
rezilierii sau expirării acestora:
(i) va returna Furnizorului de soluţii de la terţi (după caz) toate copiile Datelor şi toată documentaţia de suport livrată acestuia; sau
(ii) va şterge sau va distruge permanent toate copiile Datelor şi toată documentaţia de suport livrată acestuia, în măsura în care distrugerea sau
ştergerea acestora se poate face în mod rezonabil, şi va confirma efectuarea acestor acţiuni în scris Furnizorului de soluţii de la terţi (după caz); şi
2.4 va permite Royal Mail să implementeze direct Condiţiile Royal Mail prevăzute în Legea privind Contractele (Drepturile terţilor) din 1999 (Contracts
(Rights of Third Parties) Act 1999).
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PARTEA A 2-A - CONDIŢII CARE CUPRIND O PARTE DIN CONDIŢIILE ROYAL MAIL
1. DEFINIŢII
1.1 În cazurile în care contextul permite acest lucru, următoarele cuvinte şi expresii vor avea următoarele înţelesuri:
„Alias” înseamnă baza de date cunoscută ca „Alias File‟, care conţine detalii referitoare la „Locality‟, „Thoroughfare‟, „Alias - Delivery Point‟ şi „County
Alias‟;
„Asociat” înseamnă o activitate comercială care a încheiat şi care funcţionează în baza unui Contract de asociere;
„Contract de asociere” va avea înţelesul indicat în clauza 1.9 Partea a 4-a a Programului 1 la Anexa 3;
„Grup de asociaţi” înseamnă o reţea, stabilită sau exploatată de Utilizatorul final, cu activităţi care cuprind Utilizatorul final respectiv şi minim zece (10)
Asociaţi (cu excepţia altor prevederi acceptate în scris cu Furnizorul de soluţii), fiecare având un Contract de asociere cu respectivul Utilizator final;
„Deţinătorul grupului de asociaţi” înseamnă Utilizatorul final care a înfiinţat sau care conduce un Grup de asociaţi;
„Soluţia grupului de asociaţi” înseamnă o Soluţie (cu excepţia Soluţiei tranzacţiei externe) furnizată sau care urmează să fie furnizată de Furnizorul
de soluţii Utilizatorului final care este Deţinătorul grupului de asociaţi pentru a fi utilizată de acesta şi de Asociaţii care fac parte din Grupul de asociaţi, în
măsura în care acest lucru este permis de prevederile acestui Contract;
„Baza de date a clientului curăţată” înseamnă o Bază de date a clientului (sau un element al acesteia) căreia i-a fost aplicată operaţiunea de
Curăţare a bazei de date de către Utilizatorul final;
„Baza de date a utilizatorului final curăţată” înseamnă o Bază de date a utilizatorului final (sau un element al acesteia) căreia i-a fost aplicată
operaţiunea de Curăţare a bazei de date de către Utilizatorul final;
„Informaţii confidenţiale” înseamnă informaţiile confidenţiale sau private (indiferent de forma de prezentare sau comunicare a acestora, inclusiv, dar
fără a se limita la software de computer, baze de date şi date, obiecte fizice şi eşantioane) referitoare la activităţile, operaţiunile, clienţii, procesele,
bugetele, informaţiile de produs, know-how-ul şi strategiile oricărei părţi sau ale Royal Mail;
„Site Web cu licenţă de corporaţie” se referă la site-ul Web Royal Mail care prezintă Titularii de licenţe de corporaţie şi care poate fi accesat, în
general, de persoanele care au încheiat un contract de licenţă cu Royal Mail pentru utilizarea fişierelor PAF®;
„Titularul licenţei de corporaţie” înseamnă o entitate juridică cu licenţă de utilizare a fişierelor PAF® în baza unui acord cu Royal Mail cunoscut sub
denumirea de „Acord de licenţă de grup pentru corporaţii”;
„Date create” înseamnă orice date adăugate unei Baze de date a utilizatorului final sau unei Baze de date a clientului sau pentru a crea o bază de date
nouă în lipsa vreunei baze de date, ca urmare a aplicării operaţiunii de Creare de date;
„Baza de date a clientului” înseamnă compilarea electronică a înregistrărilor de date, a bazei de date sau a listei de corespondenţă ale unui Client al
Utilizatorului final existentă înaintea oricărei Curăţări a bazei de date care a fost efectuată în baza acestui Contract de licenţă;
„Datele” înseamnă bazele de date cunoscute ca PAF® şi/sau ca Alias şi orice extrase din acestea sau actualizări ale acestora, pe care Utilizatorul final
a ales să le primească pe baza condiţiilor acestui Contract de licenţă, după cum au fost furnizate sau conţinute în produsul, serviciul sau soluţia oferită
de Furnizorul soluţiei;
„Creare de date” înseamnă utilizarea Datelor, indiferent dacă sunt incluse într-o Soluţie sau dacă există în alt mod, în scopul creării uneia sau unor noi
Înregistrări prin:
(i) adăugarea oricăror Înregistrări PAF®; şi/sau
(ii) adăugarea oricăror Elemente de înregistrări PAF®;
în fiecare caz unei Baze de date a utilizatorului final sau unei Baze de date a clientului sau pentru a crea o bază de date nouă în lipsa vreunei baze de
date;
„Mediul de furnizare a datelor” înseamnă formatul sau metoda prin care Datele sunt furnizate sau puse la dispoziţia Utilizatorului final;
„Curăţarea bazei de dateînseamnă orice activitate care presupune prelucrarea unei Baze de date a utilizatorului final sau a clientului utilizând Datele şi
include:
(i) verificarea unei Înregistrări existente în Baza de date a utilizatorului final sau în Baza de date a clientului pentru a stabili dacă este aceeaşi cu o
intrare de Date;
(ii) modificarea unei Înregistrări existente în Baza de date a utilizatorului final sau în Baza de date a clientului pentru a conţine aceleaşi informaţii ca
intrarea de Date;
(iii) standardizarea unei Înregistrări existente în Baza de date a utilizatorului final sau în Baza de date a clientului într-un „format PAF®”;
(iv) marcarea unei Înregistrări existente în Baza de date a utilizatorului final sau în Baza de date a clientului ca fiind aceeaşi cu Datele;
(v) adăugarea informaţiilor suplimentare derivate de la Date unei Înregistrări existente în Baza de date a utilizatorului final sau în Baza de date a
clientului; şi/sau
(vi) extragerea Înregistrărilor duble existente în Baza de date a utilizatorului final sau în Baza de date a clientului;
dar nu include Crearea de date;
„Punct de livrare” înseamnă o adresă poştală completă (de afaceri sau de domiciliu), inclusiv un cod poştal, la care se livrează corespondenţa;
„Utilizator final” înseamnă entitatea juridică individuală care încheie acest Contract de licenţă cu Furnizorul de soluţii;
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„Clientul utilizatorului final” înseamnă un client al Utilizatorului final care a încheiat un contract scris cu Utilizatorul final privind efectuarea Curăţării
bazei de date pentru clientul respectiv;
„Baza de date a utilizatorului final” înseamnă compilarea electronică a înregistrărilor de date, a bazei de date sau a listei de corespondenţă ale
Utilizatorului final existentă înaintea oricărei Curăţări a bazei de date care a fost efectuată în baza acestui Contract de licenţă;
„Transferurile aprobate de Comisia Europeană” înseamnă transferurile de date personale: (a) în interiorul Spaţiului Economic European, (b) către
alte ţări aprobate ocazional de Comisia Europeană ca având un nivel corespunzător de protecţie a datelor cu caracter personal sau (c) protejate de
legislaţia sau de cadrele legale ale ţărilor în care legislaţia sau cadrele legale au fost aprobate de Comisia Europeană ca având un nivel corespunzător
de protecţie a datelor cu caracter personal;
„Soluţia tranzacţiei externe” înseamnă o Soluţie în care Utilizatorul final conduce un site Web disponibil în mod public (sau un echivalent tehnic) care
oferă produse sau servicii propriilor Destinatari ai serviciilor şi care poate captura, verifica, actualiza sau modifica o adresă sau un cod poştal introdus de
un Destinatar al serviciilor;
„Drepturile de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile de proprietate intelectuală şi industrială, inclusiv, dar fără a se limita la brevete,
modele de utilităţi, mărci comerciale, mărci de serviciu, drepturi de proiectare (înregistrate sau neînregistrate), copyright, drepturi asupra bazei de date,
drepturi asupra topografiei semiconductorilor, drepturi asupra informaţiilor private şi oricare alte drepturi de proprietate similare şi toate aplicările,
prelungirile sau reînnoirile acestor drepturi oriunde în lume sau care vor fi recunoscute în viitor;
„Soluţia tranzacţii interne” înseamnă o Soluţie prin care Utilizatorul final accesează sau poate accesa Datele în scop intern prin intermediul
Tranzacţiilor;
„Contract de licenţă” înseamnă condiţiile care alcătuiesc acest contract, împreună cu anexele sale (dacă este cazul);
„Selecţia limitată a înregistrărilor” înseamnă o opţiune selectată de Utilizatorul final care îi dă dreptul să acceseze maxim două sute de mii (200.000)
de Înregistrări PAF® în maxim patru (4) Zone de cod poştal învecinate;
„Scopul echilibrării sarcinii” înseamnă scopul divizării lucrului, datelor, aplicaţiilor software sau a altor materiale între mai multe computere, legături de
reţea sau alte resurse pentru a optimiza utilizarea de resurse, pentru a minimaliza timpul de răspuns şi a pentru a creşte fiabilitatea;
„Soluţia de căutare” înseamnă o Soluţie prin care Utilizatorul final oferă un serviciu propriilor Destinatari ai serviciilor prin telefon, telefon mobil, PDA,
Internet sau prin alte echivalente tehnice care îi permite Destinatarului serviciilor să obţină adrese sau coduri poştale individuale în folosul propriu al
Destinatarului serviciilor;
„Restituirea maximă a datelor” va avea înţelesul indicat în definiţia „Tranzacţiei” din această clauză 1;
„PAF®” înseamnă baza de date sau orice parte a acesteia, cunoscută ca «Fişierul de adrese cu coduri poştale» care conţine toate adresele de livrare
cunoscute şi informaţiile referitoare la codurile poştale din Marea Britanie, cu posibilele modificări ocazionale. „PAF” este o marcă înregistrată Royal
Mail;
„Scopuri de subcontractare permise” înseamnă scopurile de furnizare a serviciilor de stocare de date şi/sau de tehnologie a informaţiilor Utilizatorului
final sau cazurile în care subcontractorul acţionează în alt mod în numele Utilizatorului final şi în scopurile interne de afaceri ale acestuia;
„Codul poştal” înseamnă un cod alfanumeric unic deţinut şi dezvoltat de Royal Mail şi alocat de Royal Mail în scopul identificării unei adrese sau unui
număr de adrese;
„Zonă de cod poştal” înseamnă zona identificată de partea exterioară a Codului poştal care cuprinde primele două caractere alfabetice;
„Înregistrare” înseamnă o intrare individuală efectuată sau care va fi efectuată într-o colecţie de date conţinând un Punct de livrare sau detalii ale unei
părţi a unui Punct de livrare şi care poate conţine, de asemenea, un nume comercial sau de consumator;
„Royal Mail” înseamnă Royal Mail Group Limited;
„Destinatarul serviciilor” înseamnă un destinatar al produselor sau serviciilor de la un Utilizator final, indiferent dacă acesta este sau nu un client
plătitor de taxe. În scopul evitării oricăror dubii, acest destinatar trebuie să fie o terţă parte, nu un reprezentant al Utilizatorului final;
„Soluţia” înseamnă orice produs, serviciu sau o altă soluţie a Furnizorului soluţiilor care este modificată sau îmbunătăţită, integrată, creată, derivată sau
care aduce beneficii sau care presupune furnizarea sau punerea la dispoziţie a Datelor sau a oricărei părţi a Datelor (inclusiv furnizarea de Date
primare). Un astfel de produs, serviciu sau soluţie poate: (i) fi creată sub orice formă, inclusiv orice dispozitiv, soluţie, software sau bază de date; (ii) fi
creată în scris sau în format electronic; şi (iii) include funcţionalităţi, software, servicii sau alte date în plus faţă de Datele în sine;
„Furnizorul soluţiilor” se referă la o persoană licenţiată de Royal Mail (sau sublicenţiată de o altă persoană care deţine licenţă în acest scop) să obţină
copii şi actualizări ale Datelor pentru a-şi îmbunătăţi propriile Soluţii pentru furnizarea către un Utilizator final;
„Termen” înseamnă perioada convenită între Furnizorul soluţiilor şi Utilizatorul final;
„Tranzacţie” înseamnă, referitor la un query legat de un Punct de livrare (sau o parte a acestuia) şi/sau datele de Alias legate de un Punct de livrare, o
verificare a query-ului respectiv şi/sau o restituire a datelor până la maxim o sută (100) de Puncte de livrare şi date de Alias legate de respectivele
Puncte de livrare restituite („Restituirea maximă a datelor”). În scopul evitării oricărui dubiu:
(i) datele care conţin părţi din Punctele de livrare (în locul datelor complete ale acestora) pot fi restituite;
(ii) căutările ulterioare din cadrul datelor restituite (cu condiţia nerestituirii datelor suplimentare ca parte a acestor căutări) nu sunt considerate
„Tranzacţii” suplimentare;
(iii) restituirea datelor peste nivelul Restituirii maxime a datelor va fi considerată o „Tranzacţie” sau „Tranzacţii” suplimentare (după caz, în funcţie de
volumul de date restituit);
„Utilizatorul” înseamnă un post de lucru individual, un dispozitiv terminal, mobil sau un alt fel de dispozitiv portabil din interiorul Utilizatorului final; şi
„Zi lucrătoare” înseamnă orice zi în afara zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale din Anglia.
1.2 Cu excepţia cazurilor în care contextul necesită o altă interpretare, cuvintele care denotă singularul includ pluralul şi viceversa, cuvintele care denotă
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un gen, includ toate genurile şi cuvintele care denotă persoane includ firmele şi corporaţiile şi viceversa.
1.3 În cazul în care apar inconsistenţe sau conflicte între prevederile clauzelor textului principal al acestui Contract de licenţă şi oricare din prevederile
anexelor sale, înţelesul textului principal va prevala, dar numai în cazul conflictului sau inconsistenţei respective.
1.4 Titlurile clauzelor sunt utilizate numai în scop de referinţă şi nu afectează interpretarea acestui Contract de licenţă.
1.5 Orice referire din acest Contract de licenţă cu privire la orice lege, ordin, reglementare sau instrument similar va fi interpretată ca o referire la legea,
ordinul, reglementarea sau instrumentul respectiv, împreună cu modificările ulterioare aduse acestora sau care sunt conţinute în orice legiferare
ulterioară a acestora.
2. LICENŢĂ
Utilizatorul final poate utiliza Datele soluţiei în modul în care i-au fost oferite de către Furnizorul soluţiilor, pe bază neexclusivă, netransferabilă şi
revocabilă, pe durata Termenului Contractului (cu excepţia rezilierii anticipate) şi conform condiţiilor acestui Contract de licenţă.
3. LIMITELE UTILIZĂRII DATELOR
3.1 Limite generale privind utilizarea
3.1.1 Utilizatorul final va utiliza Datele numai în scop intern, cu excepţia cazurilor contrare şi numai în măsura în care acest lucru este permis expres de
acest Contract de licenţă.
3.1.2 Cu excepţia cazurilor contrare permise în mod expres de condiţiile acestui Contract de licenţă, Utilizatorul final nu are voie:
3.1.2.1 să utilizeze Datele sau Soluţia pentru a-şi crea propriile produse sau servicii care să conţină oricare din Date pe care să le furnizeze sau să le
pună la dispoziţia oricărui terţ;
3.1.2.2 să copieze sau să reproducă (sub rezerva clauzelor 3.1.3 şi 3.1.4), să extragă, să publice sau să reutilizeze Datele complete sau orice părţi ale
acestora;
3.1.2.3 să transfere, să vândă, să licenţieze, să disemineze sau să înstrăineze în orice fel Datele, în întregime sau în parte, oricărei terţe părţi.
3.1.3 Utilizatorul final poate face copii ale Datelor în măsura în care acest lucru este necesar în mod rezonabil în următoarele scopuri: backup,
securitate, recuperare în caz de dezastru şi testare.
3.1.4 Utilizatorul final poate face, de asemenea, copii identice ale Datelor care i-au fost furnizate în măsura în care acest lucru este necesar în mod
rezonabil în scopul echilibrării sarcinii. Utilizatorul final se va asigura că aceste copii nu sunt utilizate în alte scopuri şi va notifica Furnizorul soluţiilor în
cazul în care face astfel de copii.
3.1.5 Cu excepţia prevederilor exprese din acest Contract de licenţă, Utilizatorul final nu are voie:
3.1.5.1 să efectueze operaţiuni de Creare a datelor, cu excepţia cazurilor în care a obţinut consimţământul prealabil în scris de la Furnizorul soluţiilor şi
apoi cu condiţia ca o astfel de Creare a datelor să fie considerată o altă copie a Datelor;
3.1.5.2 conform prevederilor Programului 1 la Anexa 3, să furnizeze sau să permită accesul la oricare Date create sau la orice bază de date sau copie a
acesteia (sau, în fiecare caz, la orice parte a acestora), inclusiv la orice Date create.
3.1.6 Utilizatorul final are permisiunea de a efectua operaţiuni de Curăţare a bazei de date numai asupra Bazelor de date ale utilizatorului final şi a
Bazelor de date ale clientului (şi o astfel de Curăţare a bazei de date şi furnizarea ulterioară a unei Baze de date curăţate a clientului către Clientul
utilizatorului final de la care îşi are originea Baza de date a clientului va fi cunoscută sub denumirea de „Servicii de birou”) fără a aplica aceste
operaţiuni asupra altor baze de date şi în următoarele condiţii:
3.1.6.1 cu privire la Bazele de date ale utilizatorului final, trebuie să respecte întotdeauna prevederile clauzelor de la 3.1.7 la 3.1.11; şi
3.1.6.2 cu privire la Bazele de date ale clientului, trebuie să respecte întotdeauna prevederile Părţii 6 a Programului 1 la Anexa 3.
3.1.7 Utilizatorul final are drept de utilizare a fiecărei Baze de date curăţate a utilizatorului final numai în scop intern şi în conformitate cu prevederilor
clauzelor de la 3.1.8 la 3.1.10, pentru furnizare către terţi.
3.1.8 În scopurile clauzelor 3.1.9 şi 3.1.10:
3.1.8.1 înţelesul expresiei „serie de baze de date conectate” va include (dar nu se va limita la) bazele de date derivate direct sau indirect de la o singură
bază de date sau care îşi au originea la Utilizatorul final sau la Client;
3.1.8.2 înţelesul expresiei „în mare măsură toate/toţi” poate fi determinat calitativ sau cantitativ şi va fi determinat în opinia rezonabilă a instituţiei Royal
Mail;
3.1.8.3 expresia „activităţi normale de furnizare a datelor” include toate activităţile efectuate de Utilizatorul final ca parte sau în legătură cu activităţile
sale zilnice de furnizare a serviciilor de baze de date conţinând adrese către terţi şi poate include, după caz, (dar fără a se limita la) furnizarea de liste de
corespondenţă agenţiilor de publicitate sau altor cumpărători de liste de corespondenţă şi furnizarea de eşantioane cu liste de adrese în scopul
cercetării de piaţă, dar nu va include curăţări ulterioare ale bazei de date de către Utilizatorul final şi nici licenţierea oricărui terţ de către Utilizatorul final
în scopul reproducerii Bazei de date curăţate a utilizatorului final sau al utilizării acesteia în scopul curăţării bazelor de date; şi
3.1.8.4 orice descriere a unei „baze de date cu adrese poştale complete” include o descriere a unei baze de date cu adrese care cuprinde toate sau în
mare măsură toate punctele de livrare din Regatul Unit al Marii Britanii, Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord sau orice descriere cu înţeles sau
efect similar.
3.1.9 Orice Bază de date curăţată a utilizatorului final care cuprinde (individual sau ca parte dintr-o serie de baze de date conectate) toate sau în mare
măsură toate Punctele de livrare din Regatul Unit al Marii Britanii sau oricare din Punctele de livrare din Anglia, Scoţia, Ţara Galilor sau Irlanda de Nord
poate fi furnizată de Utilizatorul final numai unui terţ care respectă întotdeauna prevederile clauzei 3.1.10.
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3.1.10 Orice Bază de date curăţată a utilizatorului final care cuprinde (individual sau ca parte dintr-o serie de baze de date conectate) toate sau în mare
măsură toate Punctele de livrare din Regatul Unit al Marii Britanii sau oricare din Punctele de livrare din Anglia, Scoţia, Ţara Galilor sau Irlanda de Nord
poate fi furnizată de Utilizatorul final numai părţilor terţe („Părţi terţe de nivelul întâi”) şi de astfel de Părţi terţe de nivelul întâi altor părţi terţe („Părţi
terţe de nivelul al doilea”), cu următoarele condiţii:
3.1.10.1 atât Utilizatorul final, cât şi oricare parte terţă nu va promova, comercializa, declara sau prezenta Baza de date curăţată a utilizatorului final ca
fiind o bază de date cu adrese poştale completă „principală” sau „originală” sau cu o descriere similară;
3.1.10.2 o astfel de Bază de date curăţată a utilizatorului final va fi furnizată de Utilizatorul final unei Părţi terţe de nivelul întâi sau de către o Parte terţă
de nivelul întâi unei Părţi terţe de nivelul al doilea, în fiecare caz numai ca parte din activităţile normale de furnizare a datelor;
3.1.10.3 fiecare furnizare de acest fel unei Părţi terţe de nivelul al doilea se supune cerinţei prin care Baza de date curăţată a utilizatorului final va fi
utilizată numai în scopul intern al respectivei Părţi terţe de nivelul al doilea (şi nu în scopul furnizării către orice alt terţ);
3.1.10.4 fiecare furnizare de acest fel unei Părţi terţe de nivelul al doilea se supune cerinţelor prin care respectiva Parte terţă de nivelul al doilea nu are
voie să reproducă sau să copieze Baza de date curăţată a utilizatorului final şi nicio parte semnificativă a acesteia în scopul furnizării către orice alt terţ
şi nu are voie să furnizeze astfel de servicii; şi
3.1.10.5 pe durata Termenului Contractului de licenţă şi timp de şase (6) luni de la data încetării acestuia, orice furnizare către orice Parte terţă de
nivelul întâi sau Parte terţă de nivelul al doilea se supune înştiinţării speciale care prevede că Baza de date curăţată a utilizatorului final a fost curăţată
utilizând fişierele PAF® ale Royal Mail, care au fost anexate şi integrate electronic în orice suport soft sau care au fost anexate oricărui suport hard ce
conţine orice astfel de Bază de date curăţată a utilizatorului final.
Prevederile acestei clauze 3.1.10 vor continua să fie valabile şi după expirarea sau încetarea acestui Contract de licenţă.
3.1.11 Utilizatorul final poate include următoarea declaraţie, cu condiţia ca utilizarea acesteia să fie rezonabilă, pe articolele de papetărie şi pe
materialele publicitare şi numai dacă o astfel de utilizare nu este permisă după expirarea sau încetarea prezentului Contract: „[Numele utilizatorului final]
prelucrează bazele de date utilizând PAF® Royal Mail şi bazele de date Alias.”
3.1.12 Pe durata Termenului Contractului de licenţă şi timp de trei (3) ani de la data încetării acestuia, Utilizatorul final va oferi, la cerere, în termen de
douăzeci (20) de zile lucrătoare Furnizorului de soluţii numele şi detaliile de contact ale tuturor terţilor cărora le-a fost furnizată Baza de date curăţată a
utilizatorului final. Prevederile acestei clauze 3.1.12 vor continua să fie valabile după expirarea sau încetarea acestui Contract de licenţă.
3.1.13 Prevederile Programului 1 la Anexa 3 (Opţiuni avansate) se vor aplica, de asemenea, în cazurile în care Utilizatorul final primeşte sau poate
accesa o soluţie care reprezintă sau care include o Soluţie de căutare, o Soluţie de tranzacţie externă, o Soluţie de utilizare extinsă, o Soluţie a grupului
de asociaţi sau o Soluţie a grupului de brokeri sau dacă doreşte să furnizeze Servicii de birou.
3.2 Protecţia datelor
3.2.1 Părţilor li se atrage atenţia asupra Legii privind protecţia datelor din 1998 (Data Protection Act 1998), Directivei 95/46/CE a Parlamentului
European şi asupra oricărei legi şi/sau reglementări de implementare sau care au fost redactate conform acestora („Cerinţe privind protecţia
datelor”). Utilizatorul final recunoaşte faptul că Royal Mail este controlul de date privind datele cu caracter personal conţinute de Date. Royal Mail şi
Furnizorul de soluţii recunoaşte faptul că Utilizatorul final este controlul de date privind datele cu caracter personal conţinute în baza de date proprie,
indiferent dacă aceasta a fost curăţată, modificată sau dacă a fost supusă altor operaţiuni. Utilizatorul final este de acord că nu va efectua sau că nu va
omite să efectueze orice acţiune prin care Furnizorul de soluţii sau Royal Mail s-ar afla într-o situaţie care încalcă Cerinţele privind protecţia datelor şi
fiecare parte îi garantează celeilalte părţi că va respecta toate obligaţiile Cerinţelor privind protecţia datelor care decurg în legătură cu desfăşurarea
acestui Contract de licenţă. Utilizatorul final acceptă:
3.2.1.1 să implementeze măsurile tehnice şi organizaţionale corespunzătoare pentru protejarea datelor cu caracter personal conţinute în Date de
distrugere accidentală sau ilegală sau de pierdere accidentală, modificare, dezvăluire neautorizată sau acces;
3.2.1.2 să adrese cu promptitudine instituţiei Royal Mail (direct sau indirect prin Furnizorul de soluţii) orice întrebări referitoare la datele cu caracter
personal conţinute de Date transmise de subiecţii datelor, de Împuternicitul informaţiilor sau de orice altă autoritate de aplicare a legii în scopul
soluţionării de către Royal Mail;
3.2.1.3 să furnizeze cu promptitudine, la cererea Royal Mail, informaţiile solicitate în mod rezonabil de Royal Mail pentru a putea respecta, referitor la
datele cu caracter personal conţinute de Date, drepturile subiecţilor datelor, inclusiv drepturile de acces ale acestora, sau înştiinţările referitoare la
informaţii oferite de Împuternicitul informaţiilor; şi
3.2.1.4 să se asigure că, în cazul în care, pe parcursul acestui Contract de licenţă, intenţionează să transfere oricare din datele cu caracter personal
conţinute în Date, care nu reprezintă Transferuri aprobate de Comisia Europeană, va obţine, înaintea oricărui astfel de transfer, consimţământul Royal
Mail şi, pe propria cheltuială a Utilizatorului final, va oferi astfel de informaţii suplimentare şi va semna documentele, contractele sau actele solicitate de
Royal Mail pentru a asigura protecţia corespunzătoare a datelor cu caracter personal.
În scopul acestei clauze 3.2 „controlorul datelor”, „subiectul datelor”, „datele cu caracter personal” şi „prelucrare” vor avea înţelesul atribuit în Legea
privind protecţia datelor din 1998.
3.3 Subcontractare
3.3.1 Utilizatorul final va avea voie să furnizeze Datele sau să permită furnizarea sau accesul la Date subcontractorilor săi, numai în scopul şi în măsura
în care aceste lucruri sunt necesare pentru:
3.3.1.1 furnizarea de servicii de stocare a datelor şi/sau servicii de tehnologia informaţiilor Furnizorului de soluţii; şi/sau
3.3.1.2 ca subcontractorul sau o altă persoană să acţioneze în numele Utilizatorului final în scopul activităţilor interne ale Utilizatorului final;
şi, în fiecare caz, utilizând Datele numai în scopul activităţilor interne ale Utilizatorului final şi nu în alte activităţi în folosul subcontractorului şi numai cu
condiţia respectării clauzei 3.3.2.
3.3.2 Utilizatorul final se va asigura că:
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3.3.2.1 Furnizorul de soluţii şi-a dat acordul prealabil în scris în privinţa utilizării de către Utilizatorul final a subcontractorului respectiv în termen de zece
(10) zile lucrătoare de la data cererii şi Utilizatorul final va informa Furnizorul soluţiilor sau Royal Mail (după caz) în legătură cu numele şi adresa
subcontractorului şi cu alte detalii pe care Furnizorul soluţiilor şi/sau Royal Mail le poate solicita în mod rezonabil; şi
3.3.2.2 subcontractorul respectiv a încheiat un acord scris cu Utilizatorul final referitor la condiţiile care reflectă utilizarea Datelor în concordanţă cu
prevederile clauzei 3.3.2 şi care nu sunt mai puţin oneroase în alte cazuri şi care nu oferă drepturi mai extinse decât cele conţinute în Contractul de
licenţă („Contractul de subcontractare”) în relaţie cu Datele şi care:
(a) include prevederi referitoare la reziliere echivalente, precum cele dintre Utilizatorul final şi subcontractorul său, cu prevederile stabilite în acest
Contract de licenţă şi prevede încetarea automată a contractului în cazul rezilierii acestui Contract de licenţă sau dacă Utilizatorul final încetează să mai
fie licenţiat să utilizeze şi/sau să permită subcontractorului să utilizeze Datele;
(b) conţine prevederi referitoare la confidenţialitatea, proprietatea şi protecţia Datelor şi a Drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la Date, care
nu sunt mai puţin oneroase şi care nu acordă mai multe drepturi decât prevederile conţinute în acest Contract de licenţă, inclusiv (dar fără a se limita la)
clauzele 2 (Licenţă), 3 (Limitele utilizării datelor de către utilizatorii finali), 6 (Răspundere) şi 7 (Drepturi de proprietate în legătură cu Datele); şi
(c) permite Royal Mail să implementeze direct toate condiţiile referitoare la Date în baza Legii privind Contractele (Drepturile terţilor) din 1999 (Contracts
(Rights of Third Parties) Act 1999); şi
3.3.2.3 Utilizatorul final nu va fi scutit de nicio obligaţie asumată prin acest Contract de licenţă şi va rămâne principalul responsabil de acţiunile sau
omisiunile subcontractorilor săi ca şi cum ar fi propriile acţiuni sau omisiuni şi va răspunde de toate pierderile sau daunele (directe, indirecte sau
subsidiare), în măsura în care decurg din accesarea sau utilizarea Datelor de către subcontractor;
3.3.2.4 Utilizatorul final pune cu promptitudine la dispoziţia Royal Mail copiile acestor Contracte de subcontractare, după cum sunt solicitate ocazional de
către Royal Mail (sau de Furnizorul de soluţii în numele Royal Mail).
4. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI FINAL
4.1 Utilizatorul final va păstra un justificativ de audit complet şi exact al tuturor tranzacţiilor financiare şi nefinanciare legate de acest Contract de licenţă
şi îl va păstra timp de şase (6) ani. Utilizatorul final va permite accesul însoţit şi rezonabil al Furnizorului de soluţii şi/sau al instituţiei Royal Mail şi/sau al
agenţilor acestora după notificarea prealabilă la timp, în timpul orelor de lucru, în incinta şi la conturile şi dosarele sale relevante pentru acest Contract
de licenţă în scopul verificării şi monitorizării modalităţii în care Utilizatorul final îşi respectă obligaţiile asumate prin acest Contract de licenţă („Auditul”)
şi va fi cooperant şi va oferi toată asistenţa în mod rezonabil în legătură cu Auditul. Royal Mail va efectua Auditul o dată la douăsprezece (12) luni, cu
excepţia cazurilor în care suspectează în mod rezonabil că Utilizatorul final nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate în acest Contract de licenţă.
4.2 Utilizatorul final va respecta toate legile şi reglementările aplicabile legate de utilizarea Datelor.
5. TAXE
5.1 Furnizorul soluţiilor recunoaşte că taxele percepute de Royal Mail pentru Date şi utilizarea ulterioară a acestora de către Utilizatorul final sunt
calculate pe aceeaşi bază ca taxele percepute de la toţi furnizorii de soluţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii identice sau asemănătoare. Aceste
taxe pot fi modificat de Royal Mail în fiecare an. Taxele curente şi orice alte taxe vor fi puse la dispoziţie în mod public de Royal Mail prin publicarea
ocazională a acestora pe site-ul Web disponibil public la adresa www.royalmail.com. Furnizorul soluţiilor recunoaşte că nu are nicio obligaţie faţă de
Royal Mail să perceapă anumite taxe de la Utilizatorul final.
5.2 Utilizatorul final recunoaşte că a depus toate eforturile rezonabile pentru a stabili dacă este un Titular al licenţei de corporaţie înainte de plata
oricăror taxe către Furnizorul soluţiilor, inclusiv că a făcut toate investigaţiile rezonabile în legătură cu orice societate mamă şi/sau sucursală şi că a
verificat site-ul Web cu licenţe de corporaţie.
5.3 În cazurile în care Utilizatorului final i se solicită de către Furnizorul soluţiilor să plătească orice taxe calculate pe bază de Tranzacţii (cu excepţia
cazurilor în care este vorba de o taxă anuală pentru Tranzacţii nelimitate) în legătură cu Datele stocate de acesta (şi nu de Furnizorul soluţiilor pentru
accesul de la distanţă al Utilizatorului final), acesta se va asigura că accesul la Date va fi controlat printr-un Sistem de gestiune a tranzacţiilor. Fără a
ţine seama de prevederile de mai sus, Utilizatorul final se va asigura în permanenţă că nu se depăşeşte într-o singură Tranzacţie Restituirea maximă a
datelor.
5.4 În cazurile în care utilizatorul final a ales să plătească orice taxe pentru oricare din Datele calculate pe bază de Utilizator, taxa aplicabilă va fi plătibilă
în funcţie de fiecare Utilizator care poate accesa Datele ocazional. Utilizatorul final nu va permite depăşirea numărului de Utilizatori notificat Furnizorului
de soluţii pentru accesarea sau având capacitatea de accesare a Datelor.
5.5 În cazurile în care Utilizatorul final a ales numai opţiunea de accesare şi, prin urmare, numai plata taxelor corespunzătoare accesării Datelor pentru
anumite Zone de coduri poştale şi/sau „Selectarea limitată a înregistrărilor”, acesta se va asigura că nu sunt accesate alte Date suplimentare sau în
afara celor selectate.
5.6 În cazurile în care Utilizatorul final achiziţionează un bloc sau câteva blocuri de Tranzacţii de la Furnizorul soluţiilor, fiecare astfel de bloc de
Tranzacţii rămâne valabil timp de douăsprezece luni de la data furnizării sau punerii la dispoziţie al acestuia. La sfârşitul fiecărei astfel de perioade de
douăsprezece luni toate Tranzacţiile neutilizate dintr-un astfel de bloc vor fi considerate expirate şi, conform instrucţiunilor Furnizorului de soluţii, fie nu
vor fi utilizate, fie se vor percepe taxe ca şi cum ar fi un bloc suplimentar.
6. RĂSPUNDERE
6.1 Royal Mail nu garantează în niciun fel acurateţea sau integralitatea Datelor şi nu va răspunde de pierderile sau daunele (directe, indirecte sau
subsidiare) în măsura în care decurg din acest Contract de licenţă sau din rezilierea acestuia, cu excepţia cazurilor în care o astfel de răspundere nu
poate fi exclusă în mod legal.
6.2 Royal Mail nu răspunde în niciun caz pentru Datele sau Soluţiile furnizate de Furnizorul de soluţii Utilizatorului final.
6.3 În ciuda faptului că Soluţiile furnizate Utilizatorului final de către Furnizorul de soluţii sunt desemnate ca fiind acceptate de Royal Mail, Royal Mail nu
garantează în niciun caz că Soluţiile respective au fost testate în vederea utilizării de oricare parte sau că Soluţiile vor fi adecvate sau că vor putea fi
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utilizate de oricare din părţi.
6.4 Royal Mail nu are în niciun caz nicio obligaţie să furnizeze Date sau Soluţii direct Utilizatorului final.
6.5 Pentru evitarea oricăror dubii, nicio parte nu exclude răspunderea pentru orice vătămare corporală sau deces cauzate prin neglijenţă şi nici orice alte
răspunderi care nu pot fi excluse în mod legal.
6.6 Prevederile acestei clauze 6 vor continua să fie valabile şi după expirarea sau încetarea acestui Contract de licenţă.
7. DREPTURI DE PROPRIETATE ASUPRA DATELOR
7.1 Datele şi toate Drepturile de proprietate intelectuală care apar ocazional în legătură cu Datele sunt şi vor rămâne în proprietatea Royal Mail sau a
emitenţilor licenţei ai acesteia. Utilizatorul final nu va dobândi drepturi asupra Datelor sau Drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia cazurilor
prevăzute expres în acest Contract de licenţă. Royal Mail sau Furnizorul de soluţii nu transferă prin acest Contract de licenţă Drepturile de proprietate
intelectuală care pot exista în legătură cu Datele.
7.2 Royal Mail îşi rezervă toate Drepturile de proprietate intelectuală asupra Datelor şi îşi rezervă toate drepturile care decurg din acest Contract de
licenţă (inclusiv toate drepturile de aplicare a acţiunilor juridice în legătură cu acestea) privind orice utilizare a Datelor (sau a oricărei părţi a acestora) de
către Utilizatorul final şi/sau de către oricare Client al utilizatorului final care încalcă prevederile acestui Contract de licenţă. Acestea includ, fără limitare,
orice furnizare către o terţă parte a oricărei copii sau a accesului la orice Bază de date curăţată a utilizatorului final sau la orice Bază de date curăţată a
clientului sau la orice altă bază de date care încalcă sau care rezultă din încălcarea acestui Contract de licenţă.
7.3 Utilizatorul final nu va înlătura şi nu va modifica orice note cu Drepturile de proprietate intelectuală care apar pe Date sau care sunt utilizate în
legătură cu Datele.
7.4 Contractul de licenţă nu oferă Utilizatorului final dreptul de utilizare a mărcilor comerciale, mărcilor de serviciu, numelor comerciale sau a logo-urilor
Royal Mail.
7.5 Prevederile acestei clauze 7 vor continua să fie valabile şi după încetarea acestui Contract de licenţă.
8. TRANSFER
Utilizatorul final nu va transfera niciunul din drepturile sau obligaţiile sale care decurg din acest Contract de licenţă şi nu va transfera în alt mod acest
Contract de licenţă sau orice parte din acesta (inclusiv orice licenţă) fără consimţământul în scris al Furnizorului de soluţii.
9. PREVEDERI GENERALE
9.1 Acest Contract de licenţă şi orice litigiu sau reclamaţie care decurge în legătură cu acesta, cu obiectul sau redactarea acestuia (inclusiv, dar fără a
se limita la litigii sau reclamaţii contractuale) va fi reglementat şi interpretat conform legii din Anglia. Părţile se supun prin acest document în mod
irevocabil jurisdicţiei neexclusive a instanţelor din Anglia.
9.2 Prevederile acestei clauze 9 vor continua să fie valabile şi după expirarea sau încetarea acestui Contract de licenţă.
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Programul 1 la Anexa 3 – Opţiuni avansate
PARTEA 1 - Soluţii de căutare care nu sunt oferite
PARTEA A 2-A - SOLUŢII PENTRU TRANZACŢII EXTERNE
Expunere
(A) Soluţiile pentru tranzacţii externe există pentru a permite Utilizatorilor finali să pună la dispoziţie volume mici de Date terţilor în scopul confirmării
anumitor detalii de adrese, în cazul în care un produs sau un serviciu este pus la dispoziţia unui astfel de terţ prin site-ul Web disponibil în mod public
Utilizatorului final.
(B) În cazul în care un Utilizator final doreşte să utilizeze oricare din aceste Soluţii pentru tranzacţii externe acesta trebuie să respecte întotdeauna
termenii şi condiţiile din această Parte a 2-a a Programului 1 la Anexa 3.
1. Soluţii pentru tranzacţii externe: prevederi operative
1.1 În cazul în care Utilizatorul final foloseşte o Soluţie pentru tranzacţii externe, acesta va întreprinde următoarele:
1.1.1 va utiliza Soluţia pentru tranzacţii externe numai pentru efectuarea Tranzacţiilor în scopul capturării, verificării, actualizării sau modificării detaliilor
introduse de Destinatarul serviciilor sau de un posibil Destinatar al serviciilor pe site-ul Web disponibil public pentru Utilizatorul final şi numai în scopul
expedierii unui produs (un astfel de scop poate include furnizarea de detalii verificate, actualizate sau modificate din partea Furnizorului de soluţii unui
furnizor de servicii poştale sau de livrare în scopul realizării expedierii) sau în scopul furnizării unui serviciu, în fiecare caz fiind pus la dispoziţie în mod
public Destinatarului serviciilor pe site-ul Web;
1.1.2 se va asigura că Soluţia pentru tranzacţii externe este configurată în aşa fel încât se iniţiază o cerere de către un Destinatar al serviciilor al
Utilizatorului final prin site-ul Web al Utilizatorului final disponibil în mod public de verificare, actualizare sau modificare a unei singure adrese sau a unui
singur cod poştal introdusă de Destinatarul serviciilor pe site-ul Web al Utilizatorului final disponibil în mod public. La primirea cererii respective, Soluţia
pentru tranzacţii externe trebuie să răspundă prin returnarea unei adrese sau a unui cod poştal corect sau prin confirmarea faptului că adresa introdusă
este corectă;
1.1.3 cu excepţia cazurilor în care Furnizorul soluţiilor solicită plata unei taxe anuale în locul taxelor pe bază de Tranzacţii, Utilizatorul final va monitoriza
numărul de tranzacţii efectuate şi le va raporta corect Furnizorului de soluţii;
1.1.4 Utilizatorul final nu va utiliza Datele sau părţi ale acestora conţinute în Soluţia pentru tranzacţii externe în cadrul altor operaţii ale organizaţiei sale
sau în alte scopuri decât operarea Soluţiei pentru Tranzacţii externe.
1.2 Utilizatorul final nu va utiliza Soluţia pentru tranzacţii externe în niciun alt scop care nu este prevăzut la paragraful 1.1 şi nu va transmite, total sau
parţial, Datele obţinute în urma utilizării Soluţiei pentru tranzacţii externe niciunui terţ, cu excepţia cazurilor permise în mod expres prin acest Contract de
licenţă.
nu sunt oferite PARTEA A 3-A – SOLUŢII DE UTILIZARE EXTINSĂ
nu sunt oferite PARTEA A 4-A - SOLUŢII PENTRU GRUPUL DE ASOCIAŢI
nu sunt oferite PARTEA A 5-A - SOLUŢII PENTRU GRUPUL DE BROKERI
PARTEA A 6 - CURĂŢAREA BAZEI DE DATE A CLIENTULUI ŞI SERVICII DE BIROU
Expunere
(A) Utilizatorul final are voie să efectueze anumite activităţi de curăţare a bazei de date legate de bazele de date ale terţelor părţi.
(B) În cazul în care Utilizatorul final curăţă o bază de date a unei terţe părţi şi apoi livrează baza de date curăţată la partea terţă respectivă, aceste
servicii vor purta denumirea de „Servicii de birou”.
(C) În cazul în care un Utilizator final doreşte să efectueze oricare din aceste activităţi de curăţare a bazei de date, ca Servicii de birou sau ca altfel de
servicii, acesta trebuie să respecte întotdeauna termenii şi condiţiile din această Parte a 6-a a Programului 1 la Anexa 3.
1. Curăţarea bazei de date a unei terţe părţi şi servicii de birou: prevederi operative
1.1 Utilizatorul final are dreptul:
1.1.1 să reţină fiecare Bază de date curăţată a clientului cu condiţia ca respectiva bază de date să fie utilizată de Utilizatorul final numai în scop intern şi,
conform paragrafelor de la 1.2 la 1.5, de mai jos, în scopul furnizării către terţe părţi;
1.1.2 să returneze fiecare Bază de dată curăţată a clientului către Clientul utilizatorului final care a furnizat Baza de date a clientului originală către
Utilizatorul final, cu condiţia ca Utilizatorul final să se asigure că fiecare astfel de Client al utilizatorului final:
1.1.2.1 va utiliza respectiva Bază de date curăţată a clientului numai în scop intern; şi
1.1.2.2 va furniza astfel de Baze de date curăţate ale clientului unei terţe părţi cu condiţia îndeplinirii în permanenţă a prevederilor din paragrafele
numerotate de la 1.2 la 1.5, de mai jos.
1.2 În scopul paragrafelor 1.3 şi 1.4, de mai jos:
1.2.1 înţelesul expresiei „serie de baze de date conectate” va include (dar nu se va limita la) bazele de date derivate direct sau indirect de la o singură
bază de date sau care îşi au originea la Clientul utilizatorului final;
1.2.2 înţelesul expresiei „în mare măsură toate/toţi” poate fi determinat calitativ sau cantitativ şi va fi determinat în opinia rezonabilă a instituţiei Royal
Mail;
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1.2.3 expresia „activităţi normale de furnizare a datelor” include toate activităţile efectuate de Utilizatorul final sau de Clientul utilizatorului final ca parte
sau în legătură cu activităţile sale zilnice de furnizare a serviciilor de baze de date conţinând adrese către terţi şi poate include, după caz, (dar fără a se
limita la) furnizarea de liste de corespondenţă agenţiilor de publicitate sau altor cumpărători de liste de corespondenţă şi furnizarea de eşantioane cu
liste de adrese în scopul cercetării de piaţă, dar nu va include curăţări ulterioare ale bazei de date de către Utilizatorul final sau Clientul utilizatorului final
şi nici licenţierea oricărui terţ de către Utilizatorul final sau Clientul utilizatorului final în scopul reproducerii Bazei de date curăţate a utilizatorului final sau
al utilizării acesteia în scopul curăţării bazelor de date; şi
1.2.4 orice descriere a unei „baze de date cu adrese poştale complete” include o descriere a unei baze de date cu adrese care cuprinde toate sau în
mare măsură toate punctele de livrare din Regatul Unit al Marii Britanii, Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord sau orice descriere cu înţeles sau
efect similar.
1.3.1 Orice Bază de date curăţată a clientului care cuprinde (individual sau ca parte dintr-o serie de baze de date conectate) toate sau în mare măsură
toate Punctele de livrare din Regatul Unit al Marii Britanii sau oricare din Punctele de livrare din Anglia, Scoţia, Ţara Galilor sau Irlanda de Nord poate fi
furnizată de Utilizatorul final numai unui Client al utilizatorului final (nu însă şi vreunei terţe părţi) în cazul în care o astfel de furnizare respectă în
permanenţă prevederile paragrafului 1.4 şi Utilizatorul final se va asigura că produsele furnizate de Clientul utilizatorului final respectivului terţ respectă
în permanenţă prevederile paragrafului 1.4.
1.4 Orice Bază de date curăţată a clientului care cuprinde (individual sau ca parte dintr-o serie de baze de date conectate) toate sau în mare măsură
toate Punctele de livrare din Regatul Unit al Marii Britanii sau oricare din Punctele de livrare din Anglia, Scoţia, Ţara Galilor sau Irlanda de Nord poate fi
furnizată de Utilizatorul final sau de Clientul utilizatorului final numai părţilor terţe („Părţi terţe de nivelul întâi”) şi de astfel de Părţi terţe de nivelul întâi
altor părţi terţe („Părţi terţe de nivelul al doilea”), cu următoarele condiţii:
1.4.1 atât Utilizatorul final, Clientul utilizatorului final, cât şi oricare parte terţă nu va promova, comercializa, declara sau prezenta Baza de date curăţată
a clientului ca fiind o bază de date cu adrese poştale completă „principală” sau „originală” sau cu o descriere similară;
1.4.2 o astfel de Bază de date curăţată a clientului va fi furnizată de Utilizatorul final unui Client al Utilizatorului final, de Utilizatorul final sau Clientul
utilizatorului final unei Părţi terţe de nivelul întâi sau de către o Parte terţă de nivelul întâi unei Părţi terţe de nivelul al doilea, în fiecare caz numai ca
parte din activităţile normale de furnizare a datelor;
1.4.3 fiecare furnizare de acest fel unei Părţi terţe de nivelul al doilea se supune cerinţei prin care Baza de date curăţată a clientului va fi utilizată numai
în scopul intern al respectivei Părţi terţe de nivelul al doilea (şi nu în scopul furnizării către orice alt terţ);
1.4.4 fiecare furnizare de acest fel unei Părţi terţe de nivelul al doilea se supune cerinţelor prin care respectiva Parte terţă de nivelul al doilea nu are voie
să reproducă sau să copieze Baza de date curăţată a clientului sau a vreunei părţi semnificative a acesteia în scopul furnizării către orice alt terţ şi nu
are voie să furnizeze astfel de servicii; şi
1.4.5 pe durata Termenului Contractului de licenţă şi timp de şase (6) luni de la data încetării acestuia, orice furnizare către orice Client al unui utilizator
final, Parte terţă de nivelul întâi sau Parte terţă de nivelul al doilea se supune înştiinţării speciale care prevede că Baza de date curăţată a clientului a
fost curăţată utilizând fişierele PAF® ale Royal Mail, care au fost anexate şi integrate electronic în orice suport soft sau care au fost anexate oricărui
suport hard ce conţine orice astfel de Bază de date curăţată a clientului.
Prevederile acestui paragraf 1.4 vor continua să fie valabile şi după expirarea sau încetarea acestui Contract de licenţă.
1.5 Utilizatorul final va încheia un contract scris cu fiecare Client al utilizatorului final având condiţii nu mai puţin oneroase şi care nu acordă mai multe
drepturi decât prevederile conţinute în acest Contract de licenţă în legătură cu Serviciile de birou şi care îi permit instituţiei Royal Mail să aplice direct
propriile condiţii în baza Legii privind Contractele (Drepturile terţilor) din 1999(Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999).
1.6 Utilizatorul final poate include şi îi poate permite Clientului utilizatorului final să includă următoarea declaraţie, cu condiţia ca utilizarea acesteia să fie
rezonabilă, pe articolele de papetărie şi pe materialele publicitare şi numai dacă o astfel de utilizare nu este permisă după expirarea sau încetarea
prezentului Contract: „[Numele utilizatorului final sau al Clientului utilizatorului final] prelucrează bazele de date utilizând PAF® Royal Mail şi bazele de
date Alias.”
1.7 Pe durata Termenului Contractului de licenţă şi timp de trei (3) ani de la data încetării acestuia, Utilizatorul final va oferi, la cerere, în termen de
douăzeci (20) de zile lucrătoare Furnizorului de soluţii numele şi detaliile de contact ale tuturor terţilor cărora le-a fost furnizată Baza de date curăţată a
clientului. Prevederile acestui paragraf 1.7 vor continua să fie valabile şi după expirarea sau încetarea acestui Contract de licenţă.
Nu sunt oferite – Programul 2 la Anexa 3 (Utilizarea datelor în scopul cercetării de piaţă)
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10. USPS SUITELINK:

1.

Dreptul Titularului licenţei de utilizare a Interfeţei certificate CASS şi a Produsului SuiteLink se va limita strict la utilizare numai pe teritoriul
Statelor Unite ale Americii;

2.

Dreptul Titularului licenţei de utilizare a Interfeţei certificate CASS şi a Produsului SuiteLink se va limita strict la îmbunătăţirea adreselor de
livrare comercială în clădirile cu mai multe ocupaţii pentru a se utiliza pentru scrisori, flats, cărţi poştale, pachete, broşuri, reviste, anunţuri
publicitare, cărţi şi alte materiale tipărite şi pentru orice ale materiale care vor fi livrate prin USPS.

3.

Titularul licenţei nu are drept de sublicenţiere, vânzare, distribuire în alt mod, reproducere, executare sau pregătire de produse derivate pe baza
Interfeţei sau a Produsului SuiteLink.

4.

Titularul licenţei recunoaşte următoarele:
a.

Interfaţa certificată CASS şi Produsul SuiteLink cu licenţă de la USPS;

b. Sunteţi Titularul unei sublicenţe pe baza licenţei deţinută de SAP de la USPS şi obţineţi de la Emitentul licenţei numai drepturile autorizate prin
contractul de licenţă încheiat între SAP şi USPS;
5.

Aveţi autorizaţie de utilizare numai a Interfeţei certificate CASS şi a Produsului SuiteLink numai ca parte componentă a produselor Data Quality
sau Data Services ale SAP.

11. USPS NCOALINK
1. Titularul licenţei nu are niciun fel de drepturi în legătură cu Interfaţa NCOALink prin acest contract în afara utilizării acesteia ca parte din produsele
Data Quality şi Data Services ale Emitentului licenţei împreună cu produsul de date NCOALink pentru actualizarea unei liste, a unui sistem, grup sau
a unei alte colecţii de cel puţin 100 de nume şi adrese univoce (denumite aici „Liste de corespondenţă”) utilizate pentru adresarea scrisorilor,
articolelor de tip flats, cărţilor poştale, pachetelor, broşurilor, revistelor, anunţurilor publicitare, cărţilor şi altor materiale tipărite şi pentru adresarea
oricăror ale materiale manipulate de United States Postal Service (denumite aici „Livrabile”) pentru a fi livrate de United States Postal Service
(denumită aici „USPS”).
2. Titularul licenţei nu are dreptul să dezvolte sau să utilizeze oricare din produsele, serviciile, interfaţa sau alte articole sau tehnologii NCOALink
pentru a compila sau întreţine o listă sau o colecţie de nume şi adrese sau de adrese ale unor entităţi nou mutate şi nu poate crea alte produse,
baze de date sau colecţii de informaţii legate de entităţile nou mutate, de istoricul modificărilor de adrese, de listele sau istoricul rezidenţilor, sau
legate de alte surse de informaţii sau date pe baza informaţiilor primite prin datele sau tehnologia NCOALink în scopul închirierii, vânzării,
transferării, dezvăluirii, punerii la dispoziţie sau cu scopul oferirii unor astfel de informaţii unei entităţi care nu are legătură cu Titularul licenţei.
3. În scopul comunicării cu adresele din Lista de corespondenţă a Titularului licenţei şi în scopul păstrării evidenţei, Titularul licenţei are, totuşi, voie să
păstreze adresele actualizate atât timp cât nu se încalcă prevederile paragrafului 2 de mai sus, în cazul persoanelor fizice şi al entităţilor cu care
Titularul licenţei a avut sau are relaţii de afaceri şi în legătură cu care Titularul licenţei va utiliza adresele actualizate; cu toate acestea, aceste
adrese actualizate pot fi utilizate numai de Titularul licenţei şi acesta le poate utiliza numai pentru îndeplinirea scopurilor organizaţionale legate de
persoana fizică sau de entitatea respectivă şi nu are voie să transfere, să dezvăluie, să licenţieze, să distribuie adresele sau să permită utilizarea
acestora de către o altă entitate sau persoană.
4. Este interzisă închirierea, vânzarea, transferul, dezvăluirea, punerea la dispoziţie sau furnizarea în alt mod oricărui client, persoane fizice sau
entităţi, total sau parţial, a Listei de corespondenţă private ce conţine atât înregistrările de adrese vechi, cât şi cele actualizate aferente, precum şi a
produselor de servicii sau a sistemului de liste ce pot fi utilizate pentru a lega înregistrările vechi de adrese cu cele actualizate aferente, dacă sunt
actualizate prin NCOALink.
5. Dreptul Titularului licenţei de a utiliza Interfaţa NCOALink se limitează strict la utilizarea în Statele Unite, pe teritoriul şi proprietăţile sale.
6. Cât priveşte Interfaţa, Titularul licenţei are dreptul numai de a actualiza Listele de corespondenţă utilizate pentru a pregăti Livrabilele ce vor fi
depozitate la USPS.
7. Titularul licenţei nu are dreptul să sublicenţieze, să vândă, să cesioneze sau să transfere în alt mod drepturile de reproducere, executare, încercare
de îmbunătăţire, tehnicile de inginerie inversă sau orice alt fel de modificare sau să pregătească lucrări derivate de la Interfaţă. Orice încercare de
sublicenţiere, vânzare, cesionare sau transfer în alt mod al drepturilor sau distribuirea în alt mod a Interfeţei este nulă.
8. Titularul licenţei recunoaşte următoarele:
a. USPS deţine în întregime datele, tehnologia şi sistemul NCOALink, inclusiv toate componentele utilizate la dezvoltarea Interfeţei;
b. USPS deţine şi păstrează drepturile asupra mărcii comerciale NCOALink şi asupra următoarelor mărci comerciale înregistrate UNITED STATES
POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE® şi USPS® ;
c. SAP furnizează Interfaţa ca o componentă a produselor sale Titularului licenţei numai în scopul utilizării împreună cu Produsul NCOALink în
baza unei licenţe neexclusive şi limitate de distribuţie de la USPS; şi
d. drepturile obţinute de Titularul licenţei decurg din contractul încheiat între SAP şi USPS şi nu obţineţi de la SAP drepturi mai extinse decât cele
pe care SAP le-a obţinut de la USPS, cu excepţia dreptului specific al Titularului licenţei de utilizare a Interfeţei NCOALink pentru a accesa
datele NCOALink.
9. Titularul licenţei deţine numai dreptul de utilizare a Interfeţei ca parte componentă a produselor SAP Data Quality şi Data Services.
10. Titularul licenţei recunoaşte şi acceptă că nu are dreptul să sublicenţieze, să vândă, să distribuie, să reproducă sau să afişeze mărcile comerciale
ale USPS sau să vândă Interfaţa sau alte produse aflate sub mărcile comerciale USPS.
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12. CONTRACTELE DE SUBLICENŢIERE USPS:
CONTRACTUL DE SUBLICENŢĂ DPV
Contractul de sublicenţă („Sublicenţă”) încheiat între SAP şi Titularul licenţei, sucursalele şi afiliaţii săi, prezenţi şi viitori („Titularul sublicenţei”) stabileşte
condiţiile suplimentare solicitate de United States Postal Service („USPS”) cu privire la utilizarea de către Titularul sublicenţei a opţiunii DPV cu alt
software certificat SAP CASS.
În scopul acestei Sublicenţe, Delivery Point Validation („DPV”) înseamnă noul produs tehnologic USPS privat creat cu scopul de a ajuta expeditorii să
valideze corectitudinea datelor adreselor, până la punctul de livrare fizic. Procesul DPV nu poate aloca un Cod ZIP+4 şi nici nu va răspunde la o adresă
codificată care nu este sub forma ZIP+4.
1. Titularul sublicenţei înţelege că USPS oferă produsul DPV prin licenţiere specială în scopul protejării proprietăţii intelectuale a organizaţiei USPS şi în
conformitate cu restricţiile Titlului 39 USC § 412.
2. Titularul sublicenţei recunoaşte că informaţiile referitoare la adrese conţinute în Produsul DPV se supun prevederilor Titlului 39 USC § 412. Titularul
sublicenţei va face toate demersurile pentru a proteja Produsul DPV într-un mod care respectă în totalitate constrângerile Secţiunii 412 care interzic
dezvăluirea listelor de adrese.
3. Titularul sublicenţei recunoaşte că Produsul DPV este confidenţial şi că USPS deţine dreptul de proprietate asupra acestuia. Titularul sublicenţei
recunoaşte, de asemenea, că USPS declară că este singurul proprietar al drepturilor de copyright şi al altor drepturi de proprietate în legătură cu
produsul DPV.
4. Titularul sublicenţei nu va utiliza tehnologia Produsului DPV pentru a compila artificial o listă cu puncte de livrare care nu se află deocamdată în
posesia Titularului sublicenţei şi nici pentru a crea alte produse derivate pe baza informaţiilor primite prin tehnologia Produsului DPV.
5. Este interzisă închirierea, vânzarea, distribuirea sau punerea la dispoziţie, parţial sau integral, oricărei terţe părţi şi în orice scop care implică
atributele adreselor derivate din prelucrarea DPV, a listelor de adrese ale Titularului sublicenţei, a produselor de servicii sau a altor sisteme de
înregistrări private ce conţin atributele adreselor actualizate prin prelucrarea DPV. Titularul sublicenţei nu poate utiliza tehnologia DPV pentru a genera
artificial înregistrări ale adreselor sau pentru a crea liste de corespondenţă.
6. Prelucrarea produsului DPV necesită ca Titularul sublicenţei să aibă acces la informaţiile adreselor ce apar pe articolele de corespondenţă. Pentru a
asigura confidenţialitatea acestor informaţii de adrese, angajaţii sau foştii angajaţi ai Titularului sublicenţei nu au voie să dezvăluie niciunui terţ
informaţiile adreselor obţinute prin îndeplinirea acestui contract. Titularul sublicenţei acceptă să controleze şi să restricţioneze accesul la informaţiile de
adrese a persoanelor care au nevoie de acestea pentru a-şi îndeplini sarcinile de lucru asumate prin contract şi interzice reproducerea neautorizată a
acestor informaţii. Datorită caracterului sensibil al informaţiilor confidenţiale şi private conţinute în Produsul DPV, Titularul sublicenţei recunoaşte că
utilizarea şi/sau dezvăluirea neautorizată a Produsului DPV va dăuna iremediabil proprietăţii intelectuale a organizaţiei USPS. În consecinţă, Titularul
sublicenţei (i) convine să ramburseze USPS în cazul oricărei utilizări şi/sau dezvăluiri neautorizate de trei (3) ori taxa anuală curentă percepută
Titularului sublicenţei prin acest contract; şi (ii) acceptă orice remediu executoriu sau orice alt remediu just considerat de o instanţă de judecată
competentă.
7. NICI SAP, NICI USPS NU RĂSPUND PENTRU NICIUN PROIECT, EXECUŢIE SAU ORICE ALTĂ EROARE SAU NEADECVARE A PRODUSULUI
DPV ŞI NICI PENTRU ORICE FEL DE DAUNE CARE APAR ÎN LEGĂTURĂ CU O ASTFEL DE EROARE SAU NEADECVARE. RĂSPUNDEREA SAP
SAU USPS FAŢĂ DE TITULARUL SUBLICENŢEI PRIN ACEST CONTRACT, DACĂ ESTE CAZUL, NU VA DEPĂŞI PARTEA PROPORŢIONALĂ DIN
TAXA DE LICENŢĂ ANUALĂ PENTRU PRODUSUL DPV ÎN FUNCŢIE DE DATA REZILIERII ŞI ÎN TERMEN DE TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA
REZILIERII CONTRACTULUI.
8. SAP acceptă să exonereze de orice răspundere, să apere şi să despăgubească Titularul sublicenţei în cazul încălcării oricărui copyright, marcă
comercială sau marcă de serviciu din SUA în legătură cu Produsul DPV oferit Titularului sublicenţei prin acest Contract. Obligaţia de mai sus nu se va
aplica decât în cazul în care SAP a fost informată în termen de cinci (5) zile calendaristice de către Titularul sublicenţei în legătură cu procesul sau
acţiunea prin care se presupune o astfel de încălcare şi după ce i-au fost acordate drepturile prevăzute de legea, normele sau reglementările privind
participarea la apărarea sa. În plus, Titularul sublicenţei acceptă să exonereze de orice răspundere, să apere şi să despăgubească SAP şi USPS,
precum şi funcţionarii, agenţii, reprezentanţii şi angajaţii acestora în legătură cu orice reclamaţii, pierderi, daune, acţiuni, temei juridic, cheltuieli şi/sau
răspunderi care decurg din, sunt aduse pentru sau pe baza oricărei vătămări sau daune suferite de orice persoană sau proprietate care a avut loc din
cauza Titularului sublicenţei sau care îi este imputabilă acestuia ca urmare a îndeplinirii acestui Contract, care rezultă, total sau parţial, din încălcarea
prevederilor acestui Contract, din neglijenţă sau conduită necorespunzătoare intenţionată, inclusiv orice dezvăluire neautorizată sau utilizare greşită a
Produsului DPV, inclusiv a datelor aferente Produsului DPV, de către Titularul sublicenţei sau oricare angajat, agent sau reprezentant al acestuia.
9. Titularul sublicenţei recunoaşte că USPS îşi rezervă dreptul de a opri prelucrarea DPV la latitudinea USPS. SAP nu va răspunde pentru nicio decizie
luată de USPS în legătură cu anularea Sublicenţei Titularului sublicenţei, inclusiv, dar fără a se limita la arbitrarea deciziei de anulare în numele
clientului. În cazul în care USPS anulează prelucrarea DPV de către Titularul sublicenţei, (i) Titularul sublicenţei nu va avea dreptul la nicio restituire sau
credit de la SAP; şi (ii) SAP va opri livrarea directoarelor DPV Titularului sublicenţei.
10. Titularul sublicenţei acceptă că USPS sau reprezentanţii desemnaţi ai acestuia, au dreptul să viziteze şi să inspecteze locaţiile Titularului sublicenţei,
în mod anunţat sau neanunţat. USPS sau reprezentanţii desemnaţi ai acestuia au dreptul să examineze, în locaţiile Titularului sublicenţei sau în afara
acestora, sistemele informatice ale Titularului sublicenţei, fişierele de prelucrare, documentele, dosarele administrative şi alte materiale pentru a asigura
respectarea prevederilor acestui Contract de către Titularul sublicenţei.
11. Titularul sublicenţei acceptă, de asemenea, că timp de trei (3) ani de la ultima plată din acest contract USPS sau reprezentanţii săi autorizaţi vor
avea acces şi dreptul să examineze direct orice registre, documente, acte, înregistrări sau alte materiale pertinente ale Titularului sublicenţei care
implică tranzacţii referitoare la acest contract.
12. Titularul sublicenţei nu va exporta Produsul DPV în afara Statelor Unite sau a teritoriilor sale fără aprobarea prealabilă în scris a USPS.
13. Această Sublicenţă este reglementată de legile federale ale Statelor Unite ale Americii sau, în cazul în care nu sunt aplicabile aceste legi, de legile
Statului New York conform interpretărilor Curţii de Apel a Statelor Unite pentru al Doilea Circuit.
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14. Această Sublicenţă nu poate fi transferată, total sau parţial. Drepturile şi obligaţiile Titularului sublicenţei încetează imediat în cazul dizolvării, fuziunii,
cumpărării în totalitate sau transferului oricăror active ale Titularului sublicenţei.
15. Toate obligaţiile Titularului sublicenţei la care se face referire în această Sublicenţă se realizează spre beneficiul USPS.
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13. SUBLICENŢA PENTRU SOFTWARE-UL LACSLINK USPS
Contractul de sublicenţă („Sublicenţă”) încheiat între SAP şi Titularul licenţei, sucursalele şi afiliaţii săi, prezenţi şi viitori („Titularul sublicenţei”) stabileşte
condiţiile suplimentare solicitate de United States Postal Service („USPS”) cu privire la utilizarea de către Titularul sublicenţei a opţiunii LACSLink cu alt
software certificat SAP CASS.
În scopul acestui document, următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:
 „USPS” înseamnă United States Postal Service.
 „Livrabile” înseamnă scrisori, flats, cărţi poştale, pachete, broşuri, reviste, anunţuri publicitare, cărţi şi alte materiale tipărite şi orice ale materiale care
vor fi livrate de către USPS.
 „Interfaţă” înseamnă una sau mai multe interfeţe SAP dezvoltate pentru a fi utilizate împreună cu Produsul LACSLink. „Produsul LACSLink” înseamnă
baza de date confidenţială şi privată referitoare la conversia adreselor existente în adrese noi, actualizate, de înlocuit sau în alte adrese
asemănătoare, oferite de USPS într-un mediu unic şi extrem de sigur.
2. Dreptul Titularului sublicenţei de a utiliza Interfaţa se va limita strict la utilizarea numai în limitele geografice guvernate de Statele Unite, pe teritoriile şi
proprietăţile sale, şi numai în scopul actualizării adreselor şi listelor de corespondenţă utilizate pentru pregătirea Livrabilelor pentru a fi depuse la USPS
conform cerinţelor USPS.
Titularul sublicenţei nu are drept de sublicenţiere, vânzare, distribuire în alt mod, reproducere, executare sau pregătire de produse derivate pe baza
Interfeţei. Titularul sublicenţei recunoaşte următoarele:
 USPS este proprietarul Produsului LACSLink şi a mărcilor USPS;
 SAP oferă produsul SAP parţial sub licenţă USPS;
 Titularul sublicenţei este un Titular de licenţă sub licenţă SAP şi obţine de la SAP numai drepturile care i-au fost acordate SAP în respectiva licenţă de
către USPS:
 Titularul sublicenţei va avea numai dreptul să utilizeze Interfaţa şi numai ca o componentă a produsului SAP; şi Titularul sublicenţei acceptă că nu are
drept să sublicenţieze, să distribuie, să reproducă, să execute, să afişeze sau să vândă Interfaţa sau mărcile USPS.
3. NICI SAP, NICI USPS NU RĂSPUND PENTRU NICIUN PROIECT, EXECUŢIE SAU ORICE ALTĂ EROARE SAU NEADECVARE A PRODUSULUI
LACSLink ŞI NICI PENTRU ORICE FEL DE DAUNE CARE APAR ÎN LEGĂTURĂ CU O ASTFEL DE EROARE SAU NEADECVARE. RĂSPUNDEREA
SAP SAU USPS FAŢĂ DE TITULARUL SUBLICENŢEI PRIN ACEST CONTRACT, DACĂ ESTE CAZUL, NU VA DEPĂŞI PARTEA PROPORŢIONALĂ
DIN TAXA DE LICENŢĂ ANUALĂ PENTRU PRODUSUL LACSLink ÎN FUNCŢIE DE DATA REZILIERII ŞI ÎN TERMEN DE TREIZECI (30) DE ZILE DE
LA DATA REZILIERII CONTRACTULUI.
4. SAP acceptă să exonereze de orice răspundere, să apere şi să despăgubească Titularul sublicenţei în cazul încălcării oricărui copyright, marcă
comercială sau marcă de serviciu din SUA în legătură cu Produsul LACSLink oferit Titularului sublicenţei prin acest Contract. Obligaţia de mai sus nu se
va aplica decât în cazul în care SAP a fost informată în termen de cinci (5) zile calendaristice de către Titularul sublicenţei în legătură cu procesul sau
acţiunea prin care se presupune o astfel de încălcare şi după ce i-au fost acordate drepturile prevăzute de legea, normele sau reglementările privind
participarea la apărarea sa. În plus, Titularul sublicenţei acceptă să exonereze de orice răspundere, să apere şi să despăgubească SAP şi USPS,
precum şi funcţionarii, agenţii, reprezentanţii şi angajaţii acestora în legătură cu orice reclamaţii, pierderi, daune, acţiuni, temei juridic, cheltuieli şi/sau
răspunderi care decurg din, sunt aduse pentru sau pe baza oricărei vătămări sau daune suferite de orice persoană sau proprietate care a avut loc din
cauza Titularului sublicenţei sau care îi este imputabilă acestuia ca urmare a îndeplinirii acestui Contract, care rezultă, total sau parţial, din încălcarea
prevederilor acestui Contract, din neglijenţă sau conduită necorespunzătoare intenţionată, inclusiv orice dezvăluire neautorizată sau utilizare greşită a
Produsului LACSLink, inclusiv a datelor aferente Produsului LACSLink, de către Titularul sublicenţei sau oricare angajat, agent sau reprezentant al
acestuia.
5. Titularul sublicenţei recunoaşte că USPS îşi rezervă dreptul de a opri prelucrarea LACSLink la latitudinea USPS. SAP nu va răspunde pentru nicio
decizie luată de USPS în legătură cu anularea Sublicenţei Titularului sublicenţei, inclusiv, dar fără a se limita la arbitrarea deciziei de anulare în numele
clientului. În cazul în care USPS anulează prelucrarea Produsului LACSLink de către Titularul sublicenţei, (i) Titularul sublicenţei nu va avea dreptul la
nicio restituire sau credit de la SAP; şi (ii) SAP va opri livrarea directoarelor de produse LACSLink Titularului sublicenţei.
6. Titularul sublicenţei acceptă că USPS sau reprezentanţii desemnaţi ai acestuia, au dreptul să viziteze şi să inspecteze locaţiile Titularului sublicenţei,
în mod anunţat sau neanunţat. USPS sau reprezentanţii desemnaţi ai acestuia au dreptul să examineze, în locaţiile Titularului sublicenţei sau în afara
acestora, sistemele informatice ale Titularului sublicenţei, fişierele de prelucrare, documentele, dosarele administrative şi alte materiale pentru a asigura
respectarea prevederilor acestui Contract de către Titularul sublicenţei.
7. Titularul sublicenţei acceptă, de asemenea, că timp de trei (3) ani de la ultima plată din acest contract USPS sau reprezentanţii săi autorizaţi vor avea
acces şi dreptul să examineze direct orice registre, documente, acte, înregistrări sau alte materiale pertinente ale Titularului sublicenţei care implică
tranzacţii referitoare la acest contract.
8. Titularul sublicenţei nu va exporta Produsul LACSLink în afara Statelor Unite sau a teritoriilor sale fără aprobarea prealabilă în scris a USPS.
9. Această Sublicenţă este reglementată de legile federale ale Statelor Unite ale Americii sau, în cazul în care nu sunt aplicabile aceste legi, de legile
Statului New York conform interpretărilor Curţii de Apel a Statelor Unite pentru al Doilea Circuit.
10. Această Sublicenţă nu poate fi transferată, total sau parţial. Drepturile şi obligaţiile Titularului sublicenţei încetează imediat în cazul dizolvării, fuziunii,
cumpărării în totalitate sau transferului oricăror active ale Titularului sublicenţei.
11. Toate obligaţiile Titularului sublicenţei la care se face referire în această Sublicenţă se realizează spre beneficiul USPS.
14. DSF2 Interface (USPS Delivery Sequence File - DSF2 )
1. Titularul sublicenţei nu are niciun fel de drepturi în legătură cu Interfaţa DSF2 prin acest contract în afara utilizării acesteia împreună cu produsul de
date DSF2 pentru actualizarea unei liste, a unui sistem, grup sau a unei alte colecţii de adrese (denumite aici „Liste de corespondenţă”) utilizate
pentru adresarea scrisorilor, articolelor de tip flats, cărţilor poştale, pachetelor, broşurilor, revistelor, anunţurilor publicitare, cărţilor şi altor materiale
tipărite şi pentru adresarea oricăror ale materiale manipulate de United States Postal Service (denumite aici „Livrabile”) pentru a fi livrate de United
States Postal Service (denumită aici „USPS”).
2. Dreptul Titularului sublicenţei de a utiliza Interfaţa DSF2 se limitează strict la utilizarea în Statele Unite, pe teritoriul şi proprietăţile sale.
3. Cât priveşte Interfaţa, Titularul sublicenţei are dreptul numai de a clasifica şi/sau actualiza Listele de corespondenţă utilizate pentru a pregăti
Livrabilele care vor fi depozitate la USPS.
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4. Titularul sublicenţei nu are dreptul să sublicenţieze, să vândă, să cesioneze sau să transfere în alt mod drepturile de reproducere, executare,
încercare de îmbunătăţire, tehnicile de inginerie inversă sau orice alt fel de modificare sau să pregătească lucrări derivate de la Interfaţă. Orice
încercare de sublicenţiere, vânzare, cesionare sau transfer în alt mod al drepturilor sau distribuirea în alt mod a Interfeţei este nulă.
5. Titularul sublicenţei recunoaşte
a. că USPS deţine în întregime datele, tehnologia şi sistemul DSF2, inclusiv toate componentele utilizate la dezvoltarea Interfeţei;
b. că USPS deţine şi păstrează drepturile asupra mărcii comerciale DSF2 şi asupra următoarelor mărci comerciale înregistrate UNITED STATES
POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE® şi USPS® ;
c. că Titularul licenţei furnizează Interfaţa Titularului sublicenţei numai pentru utilizarea cu Produsul DSF2 sub o licenţă de distribuţie neexclusivă,
limitată din partea USPS; şi
d. că drepturile obţinute de Titularul sublicenţei în această licenţă decurg din contractul încheiat între Titularul licenţei şi USPS, iar Titularul sublicenţei
nu obţine de la Titularul licenţei drepturi mai extinse decât cele pe care Titularul licenţei le-a obţinut de la USPS, cu excepţia dreptului specific al
Titularului sublicenţei de utilizare a Interfeţei DSF2 pentru a accesa datele DSF2.
6. Titularul sublicenţei este strict limitat la utilizarea Interfeţei doar cu Produsul DSF2; şi

7. Titularul sublicenţei recunoaşte şi acceptă că nu are dreptul să sublicenţieze, să vândă, să distribuie, să reproducă sau să afişeze mărcile
comerciale ale USPS sau să vândă Interfaţa sau alte produse aflate sub mărcile comerciale USPS.
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