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PREAMBULUM
A jelen SAP Szoftverhasználati Jogokkal kapcsolatos dokumentum feltételei („Használati Feltételek”) vonatkoznak valamennyi Nevesített
Felhasználóra és olyan Csomagra (mindkét fogalom jelen dokumentum 1.1.1. pontban foglalt értelmezése szerint értend ), amelynek
licencbe vétele a jelen Használati Feltételekre hivatkozó (beleértve többek között, de nem kizárólag, a „Termékhasználati Jogok”-ra való
hivatkozást és hasonló elnevezési módokat) Szerz dés alapján történik (beleértve a közvetlenül az SAP-nak, vagy jóváhagyott
viszonteladóján, forgalmazóján, eredeti készülékgyártón - OEM-en - vagy más jóváhagyott partnerén keresztül feladott rendeléseket).
Jelen dokumentum eltér rendelkezésének hiányában a jelen Használati Feltételekben nagybet vel írott kifejezések az ÁÜF-ben
megadott jelentéssel bírnak.
1.

LICENCVÉTELI ALAPELVEK / HASZNÁLATI SZABÁLYOK

1.1

Meghatározások

1.1.1

Jelen Használati Feltételek alkalmazásában: 1) a jelen Használati Feltételekre hivatkozó Szerz dés alapján licencbe vett
Szoftver és/vagy Harmadik Fél Szoftvere (az ÁÜF meghatározása szerint) megnevezése lehet: „Szoftvercsomag” (amikor
kizárólag Szoftverre utal), vagy „Harmadik Fél Szoftvercsomagja” (amikor kizárólag Harmadik Fél Szoftverére utal), vagy
„Csomag” (amikor Szoftverre és Harmadik Fél Szoftverére egyaránt utal); 2) a „Nevesített Felhasználó” bármilyen személy,
akinek részére a Licencvev egy Csomag használatát engedélyezi (a Szerz dés feltételeinek megfelel en), beleértve, de nem
kizárólag Kapcsolt Vállalatainak vagy Üzleti Partnereinek alkalmazottait; 3) a „Névre Szóló Licenc” az egyes Nevesített
Felhasználókra vonatkozó Mér szám és Licencvételi Szint; 4) a „Csomaglicenc” az egyes Csomagokra vonatkozó Mér szám
és Licencvételi Szint; 5) a „Mér szám” jelentése: a) egy Nevesített Felhasználó vonatkozásában az adott Nevesített
Felhasználó kategóriája és típusa (illetve az adott Nevesített Felhasználó használati jogait megállapító, rá vonatkozó
definíció), a jelen dokumentum 2.1. pontjának részletezése szerint; b) egy Csomag vonatkozásában az egyes Csomagoknak
megfelel üzleti mér szám, a jelen dokumentum 2.2. pontjának részletezése szerint; 6) a „Licencvételi Szint” jelentése: a) egy
Nevesített Felhasználó vonatkozásában azon Mér szám mennyisége, amelynek tekintetében az adott Nevesített Felhasználói
kategóriát és típust veszik licencbe; b) egy Csomag vonatkozásában azon Mér szám mennyisége, amelynek tekintetében az
adott Csomagot veszik licencbe; 7) a „Megrendel lap” a Nevesített Felhasználók és Csomagok megrendel dokumentuma,
beleértve a közvetlenül az SAP-nak, vagy jóváhagyott viszonteladóján, forgalmazóján, OEM-en vagy más jóváhagyott
partnerén keresztül feladott rendeléseket.

1.2

Általános licencvételi alapelvek / Használati szabályok

1.2.1

Névre Szóló Licenc és Csomaglicenc szükségessége.A jelen dokumentum 1.3.2. és 1.3.3. pontjainak a Névre Szóló Licencek
érvényességével kapcsolatos eltér kifejezett rendelkezése hiányában 1) bármely Csomag használatához szükséges egy
Névre Szóló Licenc és egy Csomaglicenc; 2) a Licencvev nek a Csomaghoz hozzáfér valamennyi személy számára
rendelkeznie kell Névre Szóló Licenccel, és az adott Névre Szóló Licencnek meg kell határoznia, milyen mértékben jogosult a
személy a Csomag használatára; ezenkívül a Csomag használatára minden esetben irányadó a Csomaglicenc, valamint a
Szerz dés feltételei.

1.2.2

A nem Önálló Használatra licencbe vett SBOP és Öröklött SBOP Szoftver további Nevesített Felhasználókra vonatkozó
szabályai.Az „SAP BusinsessObjects Portfólió” (SBOP) és az „Öröklött SAP BusinessObjects Portfólió” (Öröklött SBOP) a
jelen Használati Feltételek 1. sz. Mellékletében meghatározott bármely SBOP-ként ill. Öröklött SBOP-ként meghatározott
Szoftverként értend . A továbbiakban kifejezett eltér rendelkezés hiányában az „SBOP”-ra való bármely hivatkozás tartalmaz
minden olyan licencbe vett Szoftvert, mely bármely Megrendel lapon „Öröklött SBOP”-ként szerepel, míg az „Öröklött SBOP”
csak az olyan licencbe vett Szoftvereket jelöli, melyek az 1. sz. Mellékletben „Öröklött SBOP”-ként szerepelnek. Licencbe vett
SBOP-t csak olyan személyek használhatnak, akik licence Developer Userre, Expert Userre, Business Analytics Professional
Userre vagy BI Limited Userre szól, és az ilyen nem Használatnak meg kell felelnie az adott személyre vonatkozó Nevesített
Felhasználó-típusnak (és az adott Szoftvernek megfelel Licencvételi Szint(ek)nek). Licencbe vett Öröklött SBOP-t csak olyan
személyek használhatnak, akik licence Developer Userre, Expert Userre, Business Analytics Professional Userre, BI Limited
Userre vagy Business Information Userre szól, és az ilyen nem Használatnak meg kell felelnie az adott személyre vonatkozó
Nevesített Felhasználó típusnak (és az adott Szoftvernek megfelel Licencvételi Szint(ek)nek).

1.2.3

Futásidej Szoftver.A Licencbe vett Csomag(ok) korlátozottan használhatják más olyan Csomagok funkcionalitását, amelyekre
Licencvev nem rendelkezik licenccel („Futásidej Szoftver”). Amíg a Licencvev nem veszi licencbe kifejezetten a Futásidej
Szoftvert, addig a Futásidej Szoftver használatához f
joga a licencbe vett Csomago(ko)n keresztül történ hozzáférésre
korlátozódik, és annak bármilyen Módosítása kizárólag a licencbe vett Csomag(ok) m ködésének lehet vé tétele, valamint a
licencbe vett SAP Szoftverb l, a Dokumentációban leírt módon történ adatintegráció céljából engedélyezett. Amennyiben a
Licencvev saját fejlesztés alkalmazás, vagy harmadik fél alkalmazásának létrehozására és/vagy üzemeltetésére vesz
igénybe egy Csomagot, akkor további licencekre lehet szükség.

1.2.4

Ország- és nyelvi verziók, hozzáférési korlátozások A Licencvev nem vehet licencbe országspecifikus vagy adott nyelv
szoftververziót az SAP-tól, hacsak ezt valamely Megrendel lap eltér en nem jelzi. A Csomagokra vonatkozóan hozzáférési
korlátozások lehetnek érvényben. Az ilyen korlátozásokkal - pl. adott országban való elérhet séggel, támogatott nyelvekkel,
operációs rendszerekkel és adatbázisokkal - kapcsolatban a www.service.sap.com/pam internetcímen közzétett
termékelérhet ségi mátrix (Product Availability Matrix, PAM), vagy a Dokumentáció nyújt információt.

1.3.

Speciális Licencvételi Szcenáriókra vonatkozó kivételes felhasználási alapelvek és használati szabályok

1.3.1

Jelen 1.3. pont meghatározza az alábbiakban ismertetett speciális licencvételi szcenáriók („Speciális Licencvételi Szcenáriók”)
esetén érvényes kivételes felhasználási alapelveket és használati szabályokat, azzal, hogy amennyiben a jelen 1.3. pontban
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meghatározott bármely Speciális Licencvételi Szcenárióra érvényes kivételes felhasználási alapelvek vagy használati
szabályok ellentmondanak a Szerz désben ill. jelen dokumentum 1.2. pontjában foglalt általános felhasználási alapelveknek
vagy használati szabályoknak, úgy jelen 1.3. pont rendelkezései irányadók az 1.2. pont ellentétes rendelkezéseivel szemben.
1.3.2

Önálló Használat A Szoftver kizárólag Önálló Használatra vehet licencbe, amennyiben a vonatkozó Megrendel lap azt
ekként jelöli. A viszonteladótól, forgalmazótól vagy harmadik félt l licencbe vett SBOP szoftver kizárólag Önálló Használatra
vehet igénybe, kivéve, ha err l külön írásbeli megállapodást kötöttek az SAP-val a vonatkozó Megrendel lapon. Az „Önálló
Használat” azt jelenti, hogy a Szoftver (és bármely Harmadik Fél kapcsolódó Szoftvere) semmilyen formában nem
használható bármely egyéb, az SAP-tól, vagy annak jóváhagyott viszonteladójától, forgalmazójától, OEM-t l vagy egyéb
jóváhagyott partnerét l licencbe vett Szoftverhez és/vagy Harmadik Fél Szoftveréhez való közvetlen vagy közvetett
hozzáférésre. Az Önálló Használatra licencbe vett Szoftver azonban használható együtt egyéb Önálló Használatra licencbe
vett Szoftverrel (illetve Harmadik Fél licencbe vett kapcsolódó Szoftverével).
szabályként az Önálló Használatra licencbe vett Szoftver használata nem követeli meg az adott Szoftverre vonatkozó
Csomaglicenc mellett egy Névre Szóló Licenc meglétét. Az egyértelm ség érdekében, minden olyan SBOP és/vagy Sybase
Szoftver, amelyet egy Business Objects vagy Sybase vállalat egy jogutód SAP vállalattal történt jogi egyesülését megel
en
licencbe vett, úgy tekintend , hogy azt csak Önálló Használatra vették licencbe.

1.3.2.1

Az SBOP és az Öröklött SBOP Önálló Használata. Az Önálló Használatra licencbe vett SBOP és Öröklött SBOP használata
megköveteli az adott SBOP ill. Öröklött SBOP Szoftverre vonatkozó Csomaglicenc mellett egy Névre Szóló Licenc meglétét is.
Az Önálló Használatra licencbe vett SBOP használatára jogosult Nevesített Felhasználó-típusok kizárólag az SAP Application
Standalone Business Analytics Professional User és az SAP Application Standalone BI Business Analyst Limited User; e
használatnak meg kell felelnie az adott személyre vonatkozó Nevesített Felhasználó típusának (és az adott Szoftvernek
megfelel Licencvételi Szint(ek)nek). Az Önálló Használatra licencbe vett Öröklött SBOP használatára jogosult Nevesített
Felhasználó-típusok kizárólag az SAP Application Standalone Business Analytics Professional User, az SAP Application
Standalone BI Limited User vagy az SAP Application Business Information Viewer User; e használatnak meg kell felelnie az
adott személyre vonatkozó Nevesített Felhasználó típusának (és az adott Szoftvernek megfelel Licencvételi Szint(ek)nek).

1.3.3

Korlátozott licenc. Ha Licencvev a Szoftvert csomagban vagy harmadik fél termékével együtt, illetve azzal való együttes
használathoz szerezte be („OEM-alkalmazás”), akkor a Licencvev Korlátozott Licencet szerzett be. A Szoftver minden
licencbe vett példányát kizárólag azzal az OEM-alkalmazással együtt használhatja, amelyhez azt beszerezte. A nem külön az
OEM-alkalmazással létrehozott vagy használt adatokhoz való hozzáférés jelen Licenc megsértésének min sül. Ha az OEMalkalmazás adatpiacok vagy adatraktárak használatát igényli, a Szoftver csak az OEM-alkalmazással létrehozott vagy
feldolgozott adatokhoz való hozzáférés céljából használható adatpiacokkal vagy adatraktárakkal. A Korlátozott licencek
azonos Telepítésen belül nem kombinálhatók korlátozás nélküli licencekkel.

1.3.4

El fizetéses licenc. A felek ezzel ellentétes írásos megállapodása hiányában, ha a Szoftver licencbe adása el fizetés alapján
történt, Licencvev a Szoftver használatához tizenkét hónapos id szakra érvényes, nem kizárólagos és nem átruházható
licencet kap, amely évente Licencbeadó mindenkori díjazásának megfelel en, illetve más, a felek kölcsönös, írásba foglalt
megállapodása szerinti feltételekkel megújítható.

1.3.5

Fejleszt i licenc. A felek ett l eltér írásos megállapodása hiányában, amennyiben Licencvev fejleszt i licencet kap, az adott
számú és típusú megszerzett licencet kizárólag az adott fejlesztések elvégzésére ill. tesztelésére használhatja. A fejleszt i
licenc nem használható produktív környezetben ill. nem vihet át abba.

1.3.6

Frissítési licenc. A felek ett l eltér írásos megállapodása hiányában, ha a Szoftvert egy korábban licencbe adott termék
frissítéseként szerezte meg, akkor a Szoftver használatára vonatkozó licence a korábbi termékhez megszerzett licencek
együttes számára korlátozódik. Ha úgy dönt, hogy a Szoftvert és a korábbi terméket egyidej leg használja, akkor a Szoftver és
a korábbi termék eléréséhez szükséges licencek összesített száma nem haladhatja meg a korábbi termékhez beszerzett
licencek teljes számát.

1.3.7

Reklámcélú licenc. A felek ett l eltér írásos megállapodása hiányában, ha a Szoftvert akció keretében vagy
reklámengedéllyel kapta meg („Reklámcélú licenc”), a Reklámcélú licenceket csak új Telepítéssel használhatja. A Reklámcélú
licencek nem adhatók hozzá már meglév Telepítéshez vagy Projekthez, és nem használhatók azokkal.

1.3.8

Tesztelési/Nem terjeszthet licenc A felek ett l eltér írásos megállapodása hiányában, a Tesztelési vagy Nem terjeszthet
licenc kizárólag a Szoftver csomagolásán, rendelési vagy szállítási dokumentációján feltüntetett id szakban, valamint az ott
megadott számú és típusú licencekkel használható. Ezen id szak lejártakor a Tesztelési vagy Kipróbálási licenccel rendelkez
Szoftver csak akkor m ködik tovább, ha Ön megszerzi a megfelel állandó licenckulcsokat. Ha a megrendelési és szállítási
dokumentáció adott projektre vonatkozik, akkor a Szoftver kizárólag az illet projekt céljára használható. A Kipróbálási licenc
kizárólag tesztelés céljára használható, produktív célokra nem. A Szerz dés más rendelkezéseivel ellentétben a Tesztelési
vagy Kipróbálási licenc alapján megszerzett Szoftver „adott állapotban” áll rendelkezésre, mindenféle kifejezett vagy beleértett
szavatosság nélkül. A Tesztelési vagy Nem terjeszthet licencet az SAP írásbeli értesítés útján bármikor visszavonhatja.

1.3.9

SAP Business One Szoftver. Az SAP Business One Szoftver licencbe vételével kapcsolatos további feltételek, köztük a
Mér számra és Csomagra vonatkozó korlátozások a 6. sz. mellékletben találhatók. El fordulhat, hogy a harmadik felek
adatbázistermékeinek az SAP Business One-nal való használata az SAP beszállítói által meghatározott kiegészít
feltételekhez kötött. Az ilyen kiegészít feltételek a 4. sz. „Harmadik felek adatbázisaira vonatkozó átadási feltételek” c.
mellékletében kerültek meghatározásra.
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2.

MÉR SZÁMOK

2.1

A Nevesített Felhasználókra vonatkozó alapelvek és mér számok

2.1.1

A Nevesített Felhasználókra vonatkozó alapelvek. Amennyiben jelen dokumentum 1.3.2. és 1.3.3. pontjai a Névre Szóló
Licencek érvényességével kapcsolatban eltér en nem rendelkeznek, kizárólag a megfelel licenccel rendelkez Nevesített
Felhasználók Használhatnak Csomagot, és e Használatra a „Névre Szóló Licenc” és a „Csomaglicenc” szabályai, illetve a
Szerz dés feltételei az irányadók. Az „SAP Application Limited Professional User” licencek összes száma semmilyen
körülmények között sem haladhatja meg az „SAP Application Professional User” és az „SAP Application Business Expert
User” licencek számának összegét. Egy személy csak abban az esetben ruházhat át Névre Szóló Licencet egy másik
személyre, ha a Névre Szóló Licencet átvev személy (i) szabadságon van, (ii) betegség miatt távol van, (iii) munkaviszonya
megsz nt, (iv) új munkakörbe került, amely többé nem követeli meg bármilyen Csomag használatát, vagy (v) bármilyen egyéb,
az SAP számára e tekintetben elfogadható helyzetben van.

2.1.2

Fontos megjegyzés 2006-ban vagy az el tt kötött szerz déssel rendelkez Licencvev knek. Az ilyen Licencvev k a következ
korábbiakban használatos felhasználótípusok valamelyikére szerezhettek licencet: mySAP.com User, SAP Business Suite
User, SAP ERP User, Individual SAP solutions User.
Azok a Licencvev k, akik a fentiek közül egy vagy több felhasználótípusra szereztek licencet, a már licencbe vett felhasználói
típusokhoz további licenceket vásárolhatnak. Ezek a Licencvev k a meglév licencszerz désük keretein belül nem
szerezhetnek SAP Application User licencet. Azok a 2006-ban, ill. az után kötött szerz déssel rendelkez Licencvev k, akik
SAP Application User licenceket vásároltak, az el
ekben felsorolt felhasználótípusokat nem vehetik licencbe.

2.1.3

A Nevesített Felhasználókra vonatkozó mér számok kategóriái, típusai és a kapcsolódó meghatározások.
A Nevesített Felhasználókra vonatkozó Mér számok, beleértve a kategóriákat, típusokat és kapcsolódó meghatározásokat, a
2. sz. Mellékletben találhatók, amely hivatkozás formájában jelen dokumentum részét képezi.

2.2

A Csomagokra vonatkozó alapelvek és mér számok

2.2.1

A Csomagokra vonatkozó alapelvek. Minden Csomag licencbe vétele a rá vonatkozó Mér számon alapul, és egy adott
Csomag használata semmi esetre sem lépheti túl azt a Licencvételi Szintet, amelynek megfelel en a Csomagot licencbe
veszik.

2.2.2

A Csomagokra vonatkozó mér számok típusai és a kapcsolódó meghatározások.
A Csomagokra vonatkozó Mér számok, beleértve a típusokat és kapcsolódó meghatározásokat, a 2. sz. Mellékletben
találhatók, amely hivatkozás formájában jelen dokumentum részét képezi.
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3.

CSOMAGSPECIFIKUS FELTÉTELEK / HASZNÁLATI SZABÁLYOK

3.1

Csomaglicencek. A 3. sz. Mellékletben hivatkozott bármely Csomagra vonatkozó Csomaglicencnek tartalmaznia kell az
adott Csomagra érvényes sajátos feltételeket és használati szabályokat (amelyek rá nézve irányadók) a 3. sz. Mellékletben
foglaltaknak megfelel en, amely hivatkozás formájában jelen dokumentum részét képezi.

3.2

Érvényesség. Jelen 3.2. pont érvényes bármely Csomagra (beleértve többek között, de nem kizárólag az adatbázisokat),
amelyek egy Megrendel lap alapján kerülnek licencbe vételre, és a Megrendel lapon Harmadik Fél Szoftvereként (beleértve
az adatbázisokat) szerepelnek (jelen pont alkalmazásában: „Harmadik Fél Szoftvercsomagja”). Jelen pont rendelkezései
irányadók a Szerz dés bármilyen ellentétes rendelkezésével szemben. A Harmadik Fél Szoftvercsomagja kizárólag azzal a
Csomaggal együtt használható, amelyet az SAP ilyen célra tervezett, illetve amellyel az SAP a Harmadik Fél
Szoftvercsomagját ellátja, és a Harmadik Fél Szoftvercsomagja nem használható semmilyen más Csomaggal együtt, sem
eseti jelleggel. A Használati Feltételek 3. pontjának ellenkez rendelkezése hiányában a Harmadik Fél Szoftvercsomagjának
bármilyen (produktív, vagy nem-produktív célú) használata a vonatkozó Mér szám Licencvételi Szintjének ellenében történik.

3.2.1

Az ÁÜF alóli kivételek Harmadik Felek Szoftvercsomagja esetében.

3.2.1.1

Az ÁÜF 6.3. pontja (Módosítások / B vítmények) nem vonatkozik Harmadik Felek Szoftvercsomagjaira. Az SAP kifejezett
írásos engedélye nélkül Licencvev nem tehet Módosítást a Harmadik Fél Szoftvercsomagjában, ahhoz nem adhat
vítményeket és másképpen sem módosíthatja azt.

3.2.1.2

A felel sség korlátozása. JELEN DOKUMENTUM BÁRMELY ELTÉR RENDELKEZÉSÉT L FÜGGETLENÜL, A JELEN
HASZNÁLATI FELTÉTELEKRE HIVATKOZÓ BÁRMELY MEGRENDEL LAP ALAPJÁN LICENCBE VETT, HARMADIK
FÉLT L SZÁRMAZÓ SZOFTVERB L ERED VAGY AZZAL KAPCSOLATOS BÁRMIFÉLE TÍPUSÚ VAGY JELLEG
KÖVETELÉS VAGY KÁR TEKINTETÉBEN AZ SAP VAGY LICENCBEADÓI KÁRTÉRÍTÉSI FELEL SSÉGE EGYMÁSSAL
VAGY EGYÉB SZEMÉLLYEL VAGY VÁLLALATTAL SZEMBEN SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA MEG A KÁRT
KÖZVETLENÜL OKOZÓ, HARMADIK FÉLT L SZÁRMAZÓ SZOFTVERÉRT FIZETETT LICENCDÍJ ÖSSZEGÉT, ÉS
SEMMIFÉLE FELEL SSÉGGEL NEM TARTOZNAK A KÜLÖNLEGES, EL RE NEM LÁTOTT, KÖVETKEZMÉNYES VAGY
KÖZVETETT KÁROKÉRT, GOODWILL VAGY ÜZLETI NYERESÉG CSÖKKENÉSÉÉRT, ÜZEMI LEÁLLÁSÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSÁÉRT VAGY HIBÁS M KÖDÉSÉÉRT, ILLETVE BÜNTET VAGY
PÉLDÁT STATUÁLÓ KÁRTÉRÍTÉSÉRT.

3.3

Harmadik felek adatbázisai

3.3.1.

Amennyiben futásidej adatbázis licencbe vételére kerül sor, és a Megrendel lap nem zár ki egyetlen annak alapján licencbe
vett Csomagot sem az adott futásidej adatbázis licencéb l, az adott futásidej adatbázist a Licencvev az alábbi feltételekkel
jogosult használni:

3.3.1.1.

A Licencvev a futásidej adatbázist kizárólag olyan Megrendel lap alapján használhatja, amely a Megrendel lap alapján
licencbe vett Csomagok használatát illet en jelen Használati Feltételekre hivatkozik. Amennyiben a Licencvev a licencbe vett
futásidej adatbázist a jelen bekezdésben foglaltaktól eltér módon használja, akkor teljes kör használatra jogosító licencet
(beleértve a programozási eszközöket) kell vásárolnia közvetlenül egy jóváhagyott értékesít l.

3.3.2

Amennyiben futásidej adatbázis licencbe vételére kerül sor, és a Megrendel lap egyes annak alapján licencbe vett
Szoftvercsomagokat kizár az adott futásidej adatbázis licencéb l (”Kizárt Összetev k”), akkor az adott futásidej adatbázist a
Licencvev az alábbi feltételekkel jogosult használni:

3.3.2.1

A Licencvev a futásidej adatbázist kizárólag olyan Megrendel lap alapján használhatja, amely a Megrendel lap alapján
licencbe vett, Kizárt Összetev knek nem min sül Csomagok használatát illet en jelen Használati Feltételekre hivatkozik.
Amennyiben a Licencvev a licencbe vett futásidej adatbázist a jelen bekezdésben foglaltaktól eltér módon használja, akkor
teljes kör használatra jogosító licencet (beleértve a programozási eszközöket) kell vásárolnia közvetlenül egy jóváhagyott
értékesít l.

3.3.2.2

Kizárt Összetev k esetén adatbázistermék beszerzése válhat szükségessé. A Kizárt Összetev k vonatkozásában: (i) sem a
Megrendel lap, sem a Szerz dés nem tartalmaz semmiféle adatbázistermék használatára jogosító licencet, még akkor sem,
ha az a Kizárt Összetev k részeként integrált vagy el re telepített; (ii) minden adatbázistermékre a vonatkozó szállítói
Licencszerz dés irányadó; (iii) az SAP nem vállal semmiféle garanciát vagy kötelezettséget a közvetlenül küls szállítótól
beszerzett licenc feltételei vagy adatbázistermék m ködése tárgyában; (iv) a küls szállítótól beszerzett bármely
adatbázistermék támogatásáért és karbantartásáért a Licencvev felel s, és az SAP nem tartozik e tekintetben semmiféle
felel sséggel.

3.3.3

Amennyiben nem kerül licencbe vételre futásidej adatbázis, úgy az alábbi feltételek érvényesülnek:

3.3.3.1

A jelen Használati Feltételekre hivatkozó Megrendel lap alapján licencbe vett Csomagok esetén adatbázistermék beszerzése
válhat szükségessé. Az ilyen Csomagok vonatkozásában: (i) sem a Megrendel lap, sem a Szerz dés nem tartalmaz
semmiféle adatbázistermék használatára jogosító licencet, még akkor sem, ha az az adott Szoftver és/vagy a harmadik fél
szoftvere részeként integrált vagy el re telepített; (ii) minden adatbázistermékre a vonatkozó szállítói Licencszerz dés
irányadó; (iii) az SAP nem vállal semmiféle garanciát vagy kötelezettséget a közvetlenül küls szállítótól beszerzett licenc
feltételei vagy adatbázistermék m ködése tárgyában; (iv) a küls szállítótól beszerzett bármely adatbázistermék
támogatásáért és karbantartásáért a Licencvev felel s, és az SAP nem tartozik e tekintetben semmiféle felel sséggel.
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3.4

Harmadik felek adatbázisainak Önálló Használata
Amennyiben a jelen Használati Feltételekre hivatkozó Megrendel lap Önálló Használatra vonatkozó korlátozást tartalmaz, úgy
az alábbi feltételek érvényesülnek:

3.4.1

A jelen Használati Feltételekre hivatkozó Megrendel lap alapján licencbe vett Csomagok esetén adatbázistermék beszerzése
válhat szükségessé. A Csomagok vonatkozásában: (i) sem a Megrendel lap, sem a Szerz dés nem tartalmaz semmiféle
adatbázistermék használatára jogosító licencet, még akkor sem, ha az az adott Szoftver és/vagy a harmadik fél szoftvere
részeként integrált vagy el re telepített; (ii) minden adatbázistermékre a vonatkozó szállítói Licencszerz dés irányadó; (iii) az
SAP nem vállal semmiféle garanciát vagy kötelezettséget a közvetlenül küls szállítótól beszerzett licenc feltételei vagy
adatbázistermék m ködése tárgyában; (iv) a küls szállítótól beszerzett bármely adatbázistermék támogatásáért és
karbantartásáért a Licencvev felel s, és az SAP nem tartozik e tekintetben semmiféle felel sséggel.

3.5

Átadási feltételek
El fordulhat, hogy a harmadik felek adatbázistermékeinek és címadatbázisainak használata az SAP beszállítói által
meghatározott kiegészít feltételekhez kötött. Az ilyen kiegészít feltételeket az „Harmadik felek adatbázisaira vonatkozó
átadási feltételek” cím 4. sz. Melléklet, illetve az „Címadatbázisokra vonatkozó átadási feltételek” cím 5. sz. Melléklet
tartalmazza.

3.6

Nyílt forráskódú szoftverek
Az SAP által közzétett, egyes nyílt forráskódú termékekkel összefügg aktuális speciális feltételek az adott termék
dokumentációjának részét képezik és/vagy a Szoftverrel együtt „README” fájlként kerülnek leszállításra, és érvényesek az
összes ilyen nyílt forráskódú termék Licencvev általi használatára. A „nyílt forráskódú” kifejezés meghatározása a
www.opensource.org/ oldalon található.

3.7

SAP Best Practices
A leszállított Szoftvercsomagokhoz tartozhatnak olyan beállítások és törzsadatok, amelyeket el zetesen konfiguráltak egy
adott iparág vagy ország követelményeinek megfelel en (SAP Best Practices). Az SAP Best Practices nem vehet licencbe
termelési rendszerekben történ használat céljából.

3.8

SAP eszközök
A Szoftver, különös tekintettel az ABAP Workbenchre és az SAP NetWeaverre, szoftvereszközöket is tartalmaz. A Licencvev
ezeket az eszközöket csak a Módosítások programozására, vagy a Szerz désnek megfelel en az SAP szoftverhez tartozó
vítmények létrehozására használhatja. Az eszközök sem részben, sem egészben nem kerülhetnek át a módosított vagy
létrehozott szoftverbe.

3.9

Funkciómodulok
A Szoftver tartalmazhat funkciómodulokat, amelyeket egy funkciókönyvtárban tárolnak. Néhány ilyen funkciómodulon található
egy jelzés a módosított vagy újonnan létrehozott szoftverhez való hozzáadás engedélyezésére. A Licencvev kizárólag ezeket
a funkciómodulokat adhatja hozzá a szoftver Módosításaihoz vagy B vítményeihez. A funkciómodulok nem módosíthatók és
nem fejthet k vissza, hacsak a Szerz dés eltér en nem rendelkezik.
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1. sz. melléklet - Öröklött SBOP és SBOP Szoftverek
Öröklött SBOP
Business Intelligence
SAP BusinessObjects BI Starter Package
SAP BusinessObjects BI Package (CPU)
SAP BusinessObjects BI Package (felhasználó)
SBOP
Business Intelligence

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (felhasználó)

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (Concurrent
Session licenc („CS”))
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (CS)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform mobil b vítmény (felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform mobil b vítmény (CS)

Névre szóló licencet nem igényl Használati Jogok
Hozzáférés platform szolgáltatásokhoz; irányítópultok, BI widgetek és
felhasználói profilok testre szabása, személyre szabása; el re
definiált jelentések megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás)
Hozzáférés platform szolgáltatásokhoz; irányítópultok, BI widgetek és
felhasználói profilok testre szabása, személyre szabása; el re
definiált jelentések megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás)
Hozzáférés platform szolgáltatásokhoz és a megjelenít környezethez
Hozzáférés platform szolgáltatásokhoz és a megjelenít környezethez
A mobil tartalom megtekintése (azaz frissítés és interakció)
A mobil tartalom megtekintése (azaz frissítés és interakció)

BA&T SAP Crystal Reports (felhasználó)

Jelentések megtekintése (azaz frissítés és interakció)

BA&T SAP Crystal Reports (CS)

Jelentések megtekintése (azaz frissítés és interakció)

BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence
(felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence (CS)

El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás)
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás)

BA&T SAP BusinessObjects Analysis OLAP-kiadás
(felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis OLAP-kiadás
(CS)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis Office-kiadás
(felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis Office-kiadás
(CS)

Dokumentumok megnyitása, olyan makrók frissítése és behívása a
munkafüzetben, amelyek az Analysis Office API-t használják
Dokumentumok megnyitása, olyan makrók frissítése és behívása a
munkafüzetben, amelyek az Analysis Office API-t használják

BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (felhasználó)

Irányítópult modellek megtekintése (azaz frissítés és interakció)

BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (CS)

Irányítópult modellek megtekintése (azaz frissítés és interakció)

BA&T SAP BusinessObjects Explorer (felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer (CS)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer gyorsított
csomag (felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer gyorsított
csomag (CS)
BA&T SAP BusinessObjects Integration, az APOS
ESRI GIS szoftver verziója (CS)
BA&T SAP BusinessObjects Integration, az APOS
ESRI GIS szoftver verziója (felhasználó)

Munkafüzetek megnyitása és a meglév tartalom frissítése
Munkafüzetek megnyitása és a meglév tartalom frissítése

Adathalmazok megtekintése (azaz keresése, megtekintése és
navigáció)
Adathalmazok megtekintése (azaz keresése, megtekintése és
navigáció)
Adathalmazok megtekintése (azaz keresése, megtekintése és
navigáció)
Adathalmazok megtekintése (azaz keresése, megtekintése és
navigáció)
Az üzleti alkalmazásokból származó adatok megtekintése jelentés,
elemzés vagy irányítópult formájában (indirekt hozzáférés)
Az üzleti alkalmazásokból származó adatok megtekintése jelentés,
elemzés vagy irányítópult formájában (indirekt hozzáférés)
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BA&T SAP BusinessObjects Predictive Workbench by
IBM

Hozzáférés platform szolgáltatásokhoz; irányítópultok, BI widgetek és
felhasználói profilok testre szabása, személyre szabása; el re
definiált jelentések megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás)

Enterprise Information Management
SAP BusinessObjects Operational EIM package
SAP BusinessObjects Analytical EIM package
BA&T SAP Data Services
BA&T SAP Information Steward
BA&T SAP Information Steward Multi-Source
Integrators by MITI Add-on
BA&T SAP Event Insight
BA&T SAP Data Federator
BA&T SAP Data Integrator (DI)
BA&T SAP Data Quality Management (DQM)
BA&T SAP DQM, az SAP Megoldásokhoz készült
verzió
BA&T SAP Data Quality Management SDK

Információk megtekintése
alkalmazáshoz.
Információk megtekintése
alkalmazáshoz.
Információk megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.

és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az

GRC

BA&T SAP Access Control

BA&T SAP Process Control

BA&T SAP Risk Management

BA&T SAP GTS, Export
BA&T SAP GTS, Import
BA&T SAP GTS, Restitution
BA&T SAP GTS, Trade Preferences
BA&T SAP GTS, Bundle
BA&T SAP Goods Movement with EMCS
BA&T SAP GTS, Sanction Party List Service
BA&T SAP Electronic Customs Processing for AES
(Automated Export System)
BA&T SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE Inbound)
BA&T SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE Outbound)

Vezet k, fels
vezet k és auditorok, akik figyelmeztetéseket,
hozzáférési jelentéseket és irányítópultokat kapnak. Végfelhasználók,
akik hozzáférési igényeket nyújtanak be vagy önkiszolgáló funkciókat
vesznek igénybe. Hozzáférési igény jóváhagyók, certifikáció
felülvizsgálata és javító intézkedések.
Jelentéseket és analitikákat megjelenít
felhasználók. Azaz
ellen rzési teszteredmények, a szervezet megfelel ségi állapotára
vonatkozó jelentések, kockázat-fedezet kontroll jelentések ill.
helyzetjelentések kontroll-tesztekr l egy-egy folyamatra vagy
szervezetre vonatkozóan.
Kockázatfelel snek kinevezett vagy akként eljáró felhasználók, a
feltételezések felülvizsgálata és tesztelése, valamint kiigazítás
céljából, a rendszert jelentések vagy támogató auditok céljából
alkalmazó felhasználók
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
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BA&T SAP Sustainability Performance Management

Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz olyan, az adatgy jtés folyamatában nem érintett
felhasználók részére, akik jóváhagyási kérelmeket válaszolnak meg,
fenntarthatósághoz kapcsolódó adatokat rögzítenek manuálisan és
válaszolnak a beérkez
felmérésekre és munkafolyamatokra.
Megfelel az el re konfigurált jóváhagyói, üzleti közrem köd i és
elemz i szerepeknek.

EPM
BA&T SAP Planning & Consolidation Microsoft
Platform verziója (BPC)
BA&T SAP Planning & Consolidation SAP NetWeaver
verziója (BPC)
BA&T SAP Planning Microsoft platform verziója
BA&T SAP Planning SAP NetWeaver verziója
BA&T SAP Consolidation Microsoft platform verziója
BA&T SAP Consolidation SAP NetWeaver verziója
BA&T SAP Planning & Consolidation, SAP NetWeaver
Platform Access Component
BA&T SAP Planning & Consolidation, Microsoft
Platform Access Component
BA&T SAP Strategy Management
BA&T SAP Spend Performance Management
BA&T SAP Financial Information Management (FIM)
BA&T SAP Intercompany
BA&T SAP Financial Consolidation
BA&T SAP Profitability and Cost Management
BA&T SAP Supply Chain Performance Management
(SCPM)
BA&T SAP Disclosure Management
BA&T SAP Notes Management

Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése
alkalmazáshoz.

és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
és adatlefúrás, olvasási jogosultság az

Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Profitability and Cost Management adatok megtekintése MDX
csatlakozón keresztül
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.
Jelentések megtekintése és adatlefúrás, olvasási jogosultság az
alkalmazáshoz.

Középvállalati Business Intelligence megoldások
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás
(felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás
adatintegrációval (felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás
adatkezeléssel (felhasználó)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás (CS)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás
adatintegrációval (CS)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás
adatkezeléssel (CS)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás névre
szóló licenc b vítmény

El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás)
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás)
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás).
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, üzemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás).
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás).
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás).
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás).
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BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás
adatintegrációval névre szóló licenc b vítmény
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás
adatkezeléssel névre szóló licenc b vítmény
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás
Publishing Add-On

El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás).
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás).
El re definiált jelentés megtekintése (azaz frissítés, ütemezés,
exportálás, nagyítás, rendezés, keresés, sz rés, részletezés, alapvet
formázás).
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2. sz. Melléklet - Nevesített Felhasználókra és Csomagokra vonatkozó mér számok
A Nevesített Felhasználóknál alkalmazott mér számok
Az „SAP Application Developer User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftverhez tartozó fejlesztési eszközökhöz való
hozzáférésre a licencbe vett Szoftver módosítása, ill. b vítése céljából, továbbá rendelkezik az „SAP NetWeaver Developer User” és az „SAP
Application Employee User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Application Business Expert User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az SBOP által támogatott minden feladat elvégzésére (kivéve
az SBOP Módosítását, ill. B vítmények hozzáadását), továbbá rendelkezik az „SAP Application Professional User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Application Professional User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott operatív,
rendszeradminisztrációs, ill. kezelési feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), továbbá rendelkezik az „SAP Application Limited Professional User”
számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Application Limited Professional User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott korlátozott
operatív feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), továbbá rendelkezik az „SAP Application Business Information User” számára biztosított jogokkal is.
A Licencszerz désnek részletesen meg kell határoznia a „Limited Professional User” számára biztosított korlátozott használati jogok körét.
Az „SAP Application Business Information User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Öröklött SBOP-hoz tartozó szabványos és
interaktív jelentések, valamint a licencbe vett Öröklött SBOP segítségével a megfelel engedéllyel rendelkez Nevesített Felhasználók által létrehozott
jelentések használatára (kivéve azok módosítását és/vagy testre szabását), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb személyek
nevében vagy érdekében. Az „SAP Application Business Information User” rendelkezik az „SAP Application Employee User” számára biztosított
jogokkal is.
Az „SAP Application Employee User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott alábbi feladatok elvégzésére
(kivéve az SBOP-t), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb személyek nevében vagy érdekében: (i) a licencbe vett Szoftverhez
tartozó szabványos és interaktív jelentések Használata (kivéve azok módosítását és/vagy testreszabását), (ii)
utazások tervezésére és
költségelszámolásra szolgáló önkiszolgáló funkciók használata, (iii) beszerzésre szolgáló önkiszolgáló funkciók használata, (iv) szobafoglalásra
szolgáló önkiszolgáló funkciók használata. Az „SAP Application Employee User” rendelkezik az „SAP E-Recruiting User”, „SAP Learning User” és az
„SAP Application ESS User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Application Employee Self-Service User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott önkiszolgáló
HR-feladat, az alkalmazotti munkaid és jelenlét rögzítésének elvégzésére (kivéve az SBOP-t), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig
egyéb személyek nevében vagy érdekében.Az „SAP Application ESS User” rendelkezik az „SAP Application Employee Self-Service Core User” és az
„SAP Human Capital Performance Management User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Application Employee Self-Service Core User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott alábbi
önkiszolgáló HR-feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb személyek nevében vagy
érdekében: (i) alkalmazottak nyilvántartásának vezetése, (ii) alkalmazottak jegyzéke, (iii) juttatások és fizetési szolgáltatások és (iv) távollétek kezelése.
Továbbá az „ESS Core User” jogosult az azon „Nem SAP-tartalmak”-hoz való hozzáférésre, amelyek a Licencvev „SAP Portálján” találhatók, feltéve,
hogy az ilyen Nem SAP-tartalmakhoz való hozzáférés nem teszi szükségessé vagy eredményezi a licencbe vett Szoftver bármilyen Használatát (a
Licencvev SAP Portálján található Nem SAP-tartalmakhoz való hozzáférésen túl). Az „ESS Core User” jelen definíciójának alkalmazásában (i) a „Nem
SAP-tartalom” olyan információ, amelyet nem a licencbe vett Szoftver Használatával hoznak létre; (ii) az „SAP Portál” a Licencvev által a licencbe vett
SAP NetWeaver Software részét képez SAP Enterprise Portal Software segítségével létrehozott portál, amely a megfelel licenccel rendelkez
Nevesített Felhasználóknak közös hozzáférést biztosít a licencbe vett SAP Szoftver használatához.
Az „SAP Application HANA Administrator User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett HANA Szoftver által támogatott
valamennyi feladat elvégzésére (a Módosításra, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), amennyiben a Használat kizárólag Nem-SAP
Alkalmazásokkal együtt történik, és jogosultsága magában foglalja az SAP HANA Application Viewer User számára biztosított jogosultságokat.
Az „SAP Application Standalone HANA Administrator User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az Önálló Használatra licencbe adott HANA
Szoftver által támogatott valamennyi feladat elvégzésére (a Módosításra, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), amennyiben a
használat kizárólag az SAP saját tulajdonát képez , licencbe vett specifikus alkalmazás(ok)kal együtt történik (amelyek a szerz dés szerint szintén
Önálló Használatra korlátozottak), és amelyek önmagukban nem igényelnek SAP Névre Szóló Licencet és/vagy (az Önálló Használat szerz déses
korlátozása alatt álló) Nem-SAP Alkalmazásokat, és jogosultságuk magában foglalja az SAP Application HANA Standalone Viewer User számára
biztosított jogosultságokat.
Az „SAP Application HANA Viewer User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe adott HANA Szoftver Használatára, a jelentések
olvasási és megtekintési funkcióit kizárólag Nem-SAP Alkalmazásokkal együttesen lehet vé téve.
Az „SAP Application Standalone HANA Viewer User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az Önálló Használatra licencbe adott HANA Szoftver
Használatára, a jelentések olvasási és megtekintési funkcióinak lehet vé tétele érdekében kizárólag olyan alkalmazással vagy alkalmazásokkal együtt,
amely vagy amelyek licencbe vett Szoftverek vagy Harmadik Felek Szoftverei (melyek a szerz dés szerint szintén Önálló Használatra korlátozottak), és
önmagukban nem igényelnek SAP Névre Szóló Licencet, ill. kizárólag Önálló Használat szerint alkalmazott (az Önálló Használat szerz déses
korlátozása alatt álló) Nem-SAP Alkalmazásokat.
Az „SAP Application HANA Administrator Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett HANA Szoftver által támogatott
valamennyi feladat elvégzésére (a Módosításra, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), amennyiben a Használat kizárólag Nem-SAP
Alkalmazásokkal együtt történik, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját SAP Application HANA Viewer User licencet kapott, és
mindkét „User” licence ugyanarra a futásidej adatbázisra szól, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a licencszerz dés
alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Application HANA
Viewer User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a licencszerz dés alapján.
Az „SAP Application Standalone HANA Administrator Upgrade User”olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az Önálló Használatra licencbe vett
HANA Szoftver által támogatott valamennyi feladat elvégzésére (a Módosításra, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), amennyiben
a használat kizárólag olyan specifikus alkalmazás(ok)kal együtt történik, melyek licencbe vett Szoftverek vagy Harmadik Felek Szoftverei (amelyek a
szerz dés szerint szintén Önálló Használatra korlátozottak), és amelyek egyébként önmagukban nem igényelnek SAP Névre Szóló Licencet és/vagy
Önálló Használat szerint alkalmazott, az Önálló Használat szerz déses korlátozása alatt álló Nem-SAP Alkalmazásokat, feltéve, hogy az adott
Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját SAP Application Standalone HANA Viewer User licencet kapott, és mindkét „User” licence ugyanarra a
futásidej adatbázisra szól, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és
teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Application Standalone HANA Viewer User”-re
vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a licencszerz dés alapján.
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Az „SAP Application Business Expert Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az SBOP által támogatott valamennyi feladat
elvégzésére (azSBOP Módosítására ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól
saját „SAP Application Professional User” licencet kapott, és mindkét „User” licence ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, amennyiben van
ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Application Professional User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz
igénybe a licencszerz dés alapján.
Az „SAP Application Business Analytics Professional User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az SBOP által támogatott valamennyi feladat
elvégzésére (az SBOP Módosítására, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), és jogosultsága magában foglalja az SAP Application
BI Limited User számára biztosított jogosultságokat. Az egyértelm ség kedvéért, az SAP Application Business Analytics Professional User bármely
adatforrásból adatot nyerhet ki és vihet át az SBOP-ba, ill. az SBOP-ból bármely adatforrásba adatot vihet át, feltéve, hogy Licencvev minden érintett
adatforráshoz megfelel licenccel rendelkezik (ugyanakkor nincs szükség további SAP Névre Szóló Licencre kizárólag az SBOP-ba történ egyirányú
adatkinyeréshez, ahol az adatforrás az SAP-tól licencbe vett nem-SBOP Szoftver és/vagy harmadik fél szoftvere).
Az „SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az SBOP által támogatott
valamennyi feladat elvégzésére (az SBOP Módosítására, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), feltéve, hogy az adott Nevesített
Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Application BI Limited User” licencet kapott, és mindkét „User” licence ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik,
amennyiben van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki
kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Application BI Limited User”-re vonatkozóan arra az id re, amíg
támogatást vesz igénybe a licencszerz dés alapján. Az egyértelm ség kedvéért, az SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User
bármely adatforrásból adatot nyerhet ki és vihet át az SBOP-ba, ill. az SBOP-ból bármely adatforrásba adatot vihet át, feltéve, hogy Licencvev
megfelel licenccel rendelkezik minden érintett adatforráshoz és az ilyen Használat egyébként összhangban van a Szerz dés feltételeivel (ugyanakkor
nincs szükség további SAP Névre Szóló Licencre kizárólag az SBOP-ba történ egyirányú adatkinyeréshez, ahol az adatforrás az SAP-tól licencbe vett
nem-SBOP Szoftver és/vagy Harmadik Fél Szoftvere).
Az „SAP Application BI Limited User” olyan Nevesített Felhasználó, akinek jogosultsága az alábbi SBOP komponensek közül mindössze egy (1)
komponens Használatára terjed ki, ugyanakkor minden egyes SBOP komponensre licenccel kell rendelkeznie: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports
Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis szoftver OLAP-kiadás
vagy (vii) SAP BusinessObjects Analysis szoftver Microsoft Office kiadás. Az egyértelm ség kedvéért, az SAP Application BI Limited User bármely
adatforrásból adatot nyerhet ki és vihet át a fent említett SBOP komponensek egyikébe (egy, azaz 1 komponensbe, melyre licence van), és/vagy az
adott SBOP komponensb l bármely adatforrásba adatot vihet át, feltéve hogy Licencvev minden érintett adatforráshoz megfelel licenccel rendelkezik
(ugyanakkor nincs szükség további SAP Névre Szóló Licencre kizárólag az említett SBOP komponensek adott egy (1) fajtájába történ egyirányú
adatkinyeréshez, ahol az adatforrás az SAP-tól licencbe vett nem-SBOP Szoftver és/vagy Harmadik Fél Szoftvere).
Az „SAP Application Standalone Business Analytics Professional User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az Önálló Használatra licencbe
vett SBOP által támogatott valamennyi feladat elvégzésére (az SBOP Módosítására, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), és
jogosultsága magába foglalja az SAP Application Standalone BI Limited User számára biztosított jogosultságokat.
Az „SAP Application Standalone BI Limited User” olyan Nevesített Felhasználó, akinek jogosultsága az alábbi SBOP komponensek közül
mindössze egy (1) komponens Használatára terjed ki, ugyanakkor minden egyes SBOP komponensre Önálló Használatra szóló licenccel kell
rendelkeznie: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi)
SAP BusinessObjects Analysis szoftver OLAP-kiadás vagy (vii) SAP BusinessObjects Analysis szoftver Microsoft Office kiadás. Az SAP Application
Standalone BI Limited User jogosultsága magában foglalja az SAP Application Business Information Viewer User számára biztosított jogosultságokat is.
Az „SAP Application Business Information Viewer User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Öröklött SBOP-hoz tartozó
szabványos és interaktív jelentések, valamint a licencbe vett Öröklött SBOP segítségével a megfelel engedéllyel rendelkez Nevesített Felhasználók
által létrehozott jelentések Használatára (kivéve azok módosításának és/vagy testreszabásának jogát), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem
pedig egyéb személyek nevében vagy érdekében.
Az „SAP Learning User” olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag az SAP árlistáján szerepl alábbi tanulási megoldások használatára jogosult,
feltéve, hogy azok licencbe vétele megtörtént. Az „SAP Learning User” egyéb SAP-megoldások vagy megoldás-összetev k használatára nem jogosult.
Az SAP által jelenleg kínált tanulási megoldások az alábbiakat foglalják magukban:
7002075 SAP Learning Solution
7003485 SAP Enterprise Learning Environment
7011740 SAP Workforce Performance Builder Producer
7011741 SAP Workforce Performance Builder Manager
7011742 SAP Workforce Performance Builder Navigator
7011743 SAP Workforce Performance Builder Desktop Edition
7011744 SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition
7009559 SAP Acrobat Connect Professional Learning by Adobe
7009558 SAP Acrobat Connect Professional Meeting by Adobe
7009560 SAP Productivity Pak by ANCILE - kivéve Észak-Amerika
7009561 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE - kivéve Észak-Amerika
7009562 SAP Productivity Composer by ANCILE - kivéve Észak-Amerika
7009563 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE - kivéve Észak-Amerika
7009639 SAP Productivity Pak by ANCILE - csak Észak-Amerikában
7009640 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE - csak Észak-Amerikában
7009641 SAP Productivity Composer by ANCILE - csak Észak-Amerikában
7009642 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE - csak Észak-Amerikában
Az „SAP E-Recruiting User” olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag az E-Recruiting modul használatára jogosult. Az „E-Recruiting User” egyéb
SAP-megoldások vagy megoldás-összetev k használatára nem jogosult.
Az „SAP Human Capital Performance Management User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftverhez való hozzáférésre
(kivéve az SBOP-t) az alábbiak karbantartásának elvégzésére, kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb személyek nevében vagy
érdekében: (i) alkalmazottak értékelése, (ii) tehetség- és képességprofilok, és (iii) profilok összevetése.
Az „SAP Manager Self-Service User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott alábbi egy vagy több vezet i
önkiszolgáló feladat elvégzésére (kivéve az SBOP-t): (i) adminisztratív módosítások igénylése a HCM-rendszeren belüli folyamatok és rlapok
segítségével, (ii) igény-kérelmek és pályázói értékelések létrehozása, (iii) tehetség- és teljesítményértékelés végrehajtása, (iv) térítések tervezése és
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jóváhagyása, (v) költségvetési áttekintések beszerzése, (vi) projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok szervezése, (vii) tervezési feladatok
elvégzése, (viii) utazási kérelmek és költségek jóváhagyása , és (ix) workflow-feladatok végrehajtása. Az „SAP Manager Self-Service User” rendelkezik
az „SAP Application Employee User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Banking User” olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag a bankok számára készült szakmai csomag használatára jogosult. Az „SAP
Banking User” egyéb SAP-megoldások vagy megoldás-összetev k használatára nem jogosult.
Az „SAP Retail Store User” olyan Nevesített Felhasználó, aki a Licencvev kiskereskedelmi üzletében munkatársként dolgozik, és kizárólag a licencbe
vett Szoftver által támogatott, nem vezet i kiskereskedelmi üzleti / értékesít helyi feladatok elvégzésére jogosult, továbbá rendelkezik az „SAP
Application Employee User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Logistics User” olyan Nevesített Felhasználó, aki a megfelel licencbe vett Supply Chain Execution Software-rel kapcsolatban kizárólag az
alábbi feladatok elvégzésére jogosult:
Transzportmenedzsment: fuvarszerz dések kikeresése, egyes szállítási és hasonló tevékenységek nyomon követése, a törzsadatok frissítése
(fuvardíjak, útvonalak, helyszínek) transzportkérelem bevitele, transzporttervezés, válaszadás ajánlatkérésre (RFP-re) pályázatok esetén,
Eseménymenedzsment (EM) visszaigazolás, díjszámítás ellen rzése és hasonló tevékenységek.
Raktárgazdálkodás: az árubeérkezés és betárolás, a beérkeztetésnél végzett dekonszolidáció, a kommissiózó ponton végzett árufelvétel, az olyan
készletmozgások mint pl. a feltöltés visszaigazolása, termelésütemezés, leltárfelvételi adatok bevitele, csomagolás ill. logisztikai kiegészít
szolgáltatások visszaigazolása. Ez a rádiófrekvenciás mobileszközökkel dolgozó alkalmazottakra ugyanúgy érvényes, mint azokra az
alkalmazottakra, akik az el
ekben felsoroltakhoz hasonló operatív tevékenységeket végeznek.
Termékek és tételek nyomon követhet sége: sorszámmal ellátott, ill. bármely nyomon követett objektum ad-hoc megtekintése, mint pl. jelenlegi vagy
korábbi helyének lekérdezése, vagy a termékfelhasználás-kimutatás konkretizálása. Termék nyomon követési megoldásokhoz árumozgások
jelentése, ill. nyomon követési jelentések megtekintése céljából eseti (ad-hoc) hozzáféréssel rendelkez Felhasználó.
A Licencvev alkalmazottaira vonatkozóan az SAP Logistics User rendelkezik az SAP Application Employee User számára biztosított jogokkal is.
SAP Shop Floor User: olyan, a Licencvev termel egységében dolgozó Nevesített Felhasználó, aki kizárólag a licencbe vett Szoftver által támogatott
alábbi egy vagy több feladat elvégzésére jogosult (kivéve az SBOP-t): (i) munkavégzési utasítások megjelenítése, tevékenységek és m veletek
dokumentálása, (ii) árubeérkezés, árukiadás és készletmozgások visszaigazolása, (iii) gyártási rendelés visszaigazolásának bevitele, (iv) termék- vagy
termelési adatok rögzítése, mint pl. min ségellen rzési eredmények vagy üzemi/folyamati/berendezési adatok, (v) termelési problémák és a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatáskérelmek bevitele (vi) termel -berendezéshez szükséges szerszámokra, alkatrészekre stb. vonatkozó beszerzési igények
benyújtása, stb. és (vii) az (i)-(vi) tételekhez kapcsolódó jelentések tétele vagy irányítópulton való jelzés. Az „SAP Shop Floor” magába foglalja az „SAP
Application Employee User” és az „SAP Application Visualization User” számára biztosított jogokat is.
Az „SAP Maintenance Worker User” a karbantartási feladatokat végrehajtó olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag a licencbe vett Szoftver
(kivéve az SBOP-t) által támogatott alábbi egy vagy több feladat elvégzésére jogosult: (i) karbantartási értesítések visszaigazolása, (ii) visszajelentések,
árukiadási, készletmozgási és teljesítési igazolások rögzítése a karbantartási munkarendelésekben, (iii) szolgáltatásigénylések rögzítése és
szolgáltatásrögzít lapok igénylése, és (iv) az (i)-(iii) pontokban felsoroltakhoz kapcsolódó bármely karbantartási tevékenység. Az „SAP Maintenance
Worker User” rendelkezik az „SAP Application Employee User” és az „SAP Application Visualization User”számára biztosított jogokkal is.
Az SAP Engineering User olyan Nevesített Felhasználó, aki arra jogosult, hogy kizárólag az alábbi tevékenységeket végezze el a licencbe vett SAP
Collaborative Product Development Package-on, az együttm ködési Mappákon vagy az SAP Portfolio and Project Management alkalmazáson
keresztül, minden esetben kizárva az SBOP portfólió termékeinek segítségével vagy azokon keresztül történ hozzáférést bármely adathoz vagy
objektumhoz:
(i) Megjelenítés, Redline, 3D Megtekintés
(ii) Igénylés, Jóváhagyás, Elutasítás, Visszaigazolás
(iii) Változtatás
Az „SAP Engineering User” rendelkezik az „SAP Application Visualization User” számára biztosított jogokkal is. A Licencvev alkalmazottai esetében
az SAP Engineering User jogosultsága magába foglalja az SAP Application Employee User számára biztosított jogokat is.
Az „SAP Procurement Self-Service and Collaborator User” olyan Nevesített Felhasználó, aki – kizárólag saját személyes céljaira, és nem más
személyek nevében vagy érdekében – jogosult a licencbe vett Szoftver (kivéve az SBOP-t) által támogatott következ önkiszolgáló feladatok
elvégzésére: (i) bevásárlókosarak és beszerzési igények létrehozása, tételek beszerzési igényen belüli ellen rzése, fogadása és összevonása; (ii)
beszerzési vagy szerz dési kérések támogatása, tételek ellen rzése és jóváhagyása a személyzeti vezet l eltér szerepkör beszerzések és
szerz déskötések esetén, részvétel kérések pontozásában, szállítói visszajelzés nyújtása, jelentések megtekintése és rendszertartalom keresése;
továbbá (iii) megfelel ségi adatok vagy receptkomponens-információk feltöltése. Az „SAP Procurement Self-Service User” rendelkezik az „SAP
Application ESS User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Partner Channel User” az Üzleti Partner alkalmazásában álló olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag a licencbe vett Szoftver CRM
(kivéve az SBOP-t) alábbi egy vagy több csatornakezelési funkciójának használatára jogosult: (i) Csatorna Marketing; (ii) Csatorna Értékesítés, (iii)
Közvetített Rendeléskezelés, (iv) Csatorna Szolgáltatás, (v) Partner- és Csatornaelemzés, illetve (vi) Partnerkezelés.
Az „SAP Solution Extension Limited User” olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag egy (1) db SAP által licencbe adott, harmadik félt l származó
megoldás használatára jogosult. Az „SAP Solution Extension Limited User” egyéb SAP-megoldások vagy megoldás-összetev k, illetve az ilyen
megoldásokban tárolt adatok használatára nem jogosult. Az „SAP Solution Extension Limited User” kizárólag az alábbi termékek használatához vehet
licencbe: „SAP extended ECM by Open Text”, „SAP Digital Asset Management by Open Text”, ill. „SAP Intelligence Analysis for Public Sector by
Palantir” és „SAP Application Visualization by iRise” (az SRM b vítménnyel és az általános SAP megoldások b vítményével együtt).
Az „SAP CRM User” olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag a Szerz désben licencbe vett CRM szoftver (ha van ilyen, a „Licencbe vett CRM
Szoftver”) Használatára jogosult (kivéve a szoftver Módosítását, ill. B vítmények hozzáadását). Az SAP CRM User bármely adatforrásból adatokat
nyerhet ki a Licencbe vett CRM Szoftverbe, ill. adatokat továbbíthat bármely Licencbe vett CRM Szoftverb l bármely adatforrásba, amennyiben a
Licencvev megfelel licencet biztosít számára az érintett adatforrás(ok)hoz, és amennyiben az ilyen Használat egyébként összhangban van a
Szerz dés feltételeivel. Amennyiben az adatforrás olyan Szoftver (kivéve a Licencbe vett CRM Szoftvert) vagy Harmadik fél szoftvere, melyet a
Szerz dés keretein belül vettek licencbe, akkor csupán a Licencbe vett CRM Szoftverbe való egyirányú adatkinyeréshez nincs szükség további SAP
Névre Szóló Licencre.
Az „SAP CRM Rapid Deployment Edition User” olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag az alábbiakra jogosult: (i) az SAP CRM Rapid
Deployment Edition használata, (ii) SAP ERP rendelésstátusz ellen rzése az SAP CRM-en keresztül. Egyéb SAP szoftverek kizárólag „SAP Application
Business Expert User”, „SAP Application Professional User” vagy „SAP Application Limited Professional User” licenc birtokában használhatók. Az „SAP
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CRM Rapid Deployment Edition User” részére biztosított jogok a meglév „SAP Application Business Expert User”, „SAP Application Professional User”
illetve „SAP Application Limited Professional User” részét képezik. Az „SAP CRM Rapid Deployment Edition User” ezenkívül rendelkezik az „SAP
Application Employee User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Application Visualization User” olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag az alábbi alkalmazások Használatára jogosult: (i) Visual
Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise View Edition Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT extension, (iv) Visual Enterprise Navigation &
Analytics, (v) Visual Enterprise Author és (vi) Visual Enterprise ECAD Extension, feltéve, hogy minden egyes Visual Enterprise komponenshez
rendelkezik licenccel. Egy „SAP Application Visualization User” felhasználó nem Használhat (korlátozás nélkül ideértve az abban tárolt bármely adat
elérését) semmilyen más Szoftvert vagy a jelen Szerz dés értelmében licencbe vett, harmadik félt l származó szoftvert.
Az „SAP Application Standalone Visualization User” olyan Nevesített Felhasználó, aki kizárólag az alábbi alkalmazások Használatára jogosult: (i)
Visual Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise View Edition Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT extension, (iv) Visual Enterprise
Navigation & Analytics, (v) Visual Enterprise Author és (vi) Visual Enterprise ECAD Extension, feltéve, hogy minden egyes Visual Enterprise
komponenshez rendelkezik Önálló Használatra jogosító licenccel. Egy „SAP Application Standalone Visualization User” felhasználó nem Használhat
(korlátozás nélkül ideértve az abban tárolt bármely adat elérését) semmilyen más Szoftvert vagy a jelen Szerz dés értelmében licencbe vett, harmadik
félt l származó szoftvert.
Az „SMB Professional User” az SAP Business Suite esetében olyan Nevesített Felhasználó, aki ugyanazon funkciók elérésére jogosult, mint 2005ben. A funkciók pontos leírása az SAP viszonteladóknak szóló Kiegészít Üzleti Feltételek c. dokumentumban található. Ez a felhasználói licenc
kizárólag a meglév „SMB Professional User” ügyfelek részére nyújtható.
SAP Netweaver Gateway User: olyan Nevesített Felhasználó, aki a licencbe vett Szoftver Használatára kizárólag az SAP NetWeaver Gateway-en
keresztül jogosult.
SAP NetWeaver Gateway User for Productivity Apps: olyan Nevesített Felhasználó, aki a licencbe vett Szoftver használatára kizárólag (i) egy vagy
több, a NetWeaver Gateway-en keresztül kapcsolódó Productivity App-on vagy (ii) Duet Enterprise-on keresztül jogosult.
Az „SAP Platform Advanced User” olyan Nevesített Felhasználó, aki a licencbe vett Szoftvert csak egy külön alkalmazáson keresztül használhatja, A)
amely (i) új, független funkcionális összetev ket tartalmaz az SAP Szoftverben nem szerepl üzleti folyamatokhoz, (ii) fejlesztése egy licencbe vett SAP
technológián alapul, (iii) egy publikált SAP alkalmazás programinterfészéhez kapcsolódik és/vagy azon keresztül kommunikál; továbbá B) amely semmi
esetre sem (i) teszi lehet vé a Szerz désben rögzített bármely korlátozás megkerülését vagy figyelmen kívül hagyását, (ii) biztosít a Licencvev nek
hozzáférést semmiféle olyan Szoftverhez, amelyhez nem rendelkezik licenccel, és/vagy (iii) engedélyezi tömeges vagy metaadatok átemelését egy SAP
Szoftverb l valamely nem-SAP szoftverbe az érintett adatokon vagy metaadatokon alapuló új rendszer létrehozása céljából. Az „SAP Platform
Advanced User” rendelkezik az „SAP Platform Standard User” és „SAP Platform Extended User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Platform Extended User” olyan Nevesített Felhasználó, aki a licencbe vett Szoftvert kizárólag egy vagy több olyan alkalmazáson keresztül és az azok által megengedett mértékben - használhatja, (i) amelye(ke)t az SAP Integrációs és Certifikációs Központja az „SAP Platform Extended
User”-ek számára megfelel , platformon történ használatra alkalmas megoldásnak („PULCS”) min sített (az „SAP Platform Extended User”-ek
számára
alkalmasnak
min sített
PULCS
alkalmazások
mindenkori
listája
az
alábbi
internetcímen
található:
„https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant” (beleértve az SAP által id l id re megnevezett bármilyen jogutód oldalt, a továbbiakban:
„PULCS oldal”)), és (ii) a Licencvev el zetesen beszerezte az érintett Licencbeadó(k)tól a megfelel jogosultságokat az adott PULCS alkalmazás(ok)
használatához (tehát az SAP AG-tól, annak forgalmazójától vagy jóváhagyott viszonteladójától licencbe vett egyetlen Szoftver és/vagy harmadik fél
szoftvere sem tekinthet PULCS alkalmazásnak az adott Nevesített Felhasználói típus vonatkozásában, még akkor sem, ha az adott alkalmazás
szerepel a PULCS oldalon). Az SAP Platform Extended User tartalmaz egy alkalmazás-specifikus futásidej SAP NetWeaver licenced a licencbe vett
SAP Alkalmazásokhoz valamint a nem-SAP alkalmazáshoz is.
Az „SAP Platform Standard User” olyan Nevesített Felhasználó, aki a licencbe vett Szoftvert kizárólag egy vagy több olyan alkalmazáson keresztül és az azok által megengedett mértékben - használhatja, (i) amelye(ke)t az SAP Integrációs és Certifikációs Központja az „SAP Platform Standard
User”-ek számára megfelel , platformon történ használatra alkalmas megoldásnak („PULCS”) min sített (az „SAP Platform Standard User”-ek
számára
alkalmasnak
min sített
PULCS
alkalmazások
mindenkori
listája
az
alábbi
internetcímen
található:
„https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant” (beleértve az SAP által id l id re megnevezett bármilyen jogutód oldalt, a továbbiakban:
„PULCS oldal”)), és (ii) a Licencvev el zetesen beszerezte az érintett Licencbeadó(k)tól a megfelel jogosultságokat az adott PULCS alkalmazás(ok)
használatához (tehát az SAP AG-tól, annak forgalmazójától vagy jóváhagyott viszonteladójától licencbe vett egyetlen Szoftver és/vagy harmadik fél
szoftvere sem tekinthet PULCS alkalmazásnak az adott Nevesített Felhasználói típus vonatkozásában, még akkor sem, ha az adott alkalmazás(ok)
szerepel(nek) a PULCS oldalon). Az SAP Platform Standard User tartalmaz egy alkalmazás-specifikus futásidej SAP NetWeaver licencet a licencbe
vett SAP Alkalmazásokhoz, valamint a nem-SAP alkalmazáshoz is.
Az „SAP NetWeaver Developer User” olyan Nevesített Felhasználó, aki (az SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications Software
licencvétele esetén) jogosult az adott szoftverhez tartozó fejlesztési eszközök használatára olyan alkalmazások fejlesztése és módosítása céljából, (i)
amelyeket nem az SAP AG-tól, annak forgalmazójától vagy jóváhagyott viszonteladójától vesznek licencbe; és (ii) amelyekre vonatkozóan a Licencvev
el zetesen beszerezte az érintett Licencbeadó(k)tól a megfelel jogosultságokat. Az „SAP NetWeaver Developer User” rendelkezik az „SAP NetWeaver
Administration User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP NetWeaver Administrator User” olyan Nevesített Felhasználó, aki (az SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications Software
licencvétele esetén) jogosult az adott szoftverhez tartozó fejlesztési eszközök használatára olyan alkalmazások adminisztrálása és kezelése céljából, (i)
amelyeket nem az SAP AG-tól, annak forgalmazójától vagy jóváhagyott viszonteladójától vesznek licencbe; és (ii) amelyekre vonatkozóan a Licencvev
el zetesen beszerezte az érintett Licencbeadó(k)tól a megfelel jogosultságokat.
Az „SAP Business Suite/ individual SAP solution Developer User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftverhez tartozó
fejlesztési eszközök használatára a licencbe vett Szoftver módosítása, ill. b vítése céljából, továbbá rendelkezik az „SAP NetWeaver Developer User”
és az „SAP Business Suite Employee User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Business Suite / individual SAP Solution Business Expert User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az SBOP által támogatott
valamennyi feladat elvégzésére (az SBOP Módosítására, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), továbbá rendelkezik az „SAP
Business Suite Professional User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Business Suite / individual SAP solution Professional User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által
támogatott operatív, rendszeradminisztrációs, ill. kezelési feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), továbbá rendelkezik az „SAP Business Suite/
individual SAP solution Limited Professional User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Business Suite / individual SAP solution Limited Professional User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver
által támogatott korlátozott operatív feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), továbbá rendelkezik az SAP Business Suite / individual SAP solution
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Business Information User” számára biztosított jogokkal is. A Licencszerz désnek részletesen meg kell határoznia a „Limited Professional User”
számára biztosított korlátozott használati jogok körét.
Az „SAP Business Suite / individual SAP solution Business Information User olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftverhez
tartozó szabványos és interaktív jelentések, valamint a licencbe vett Szoftver segítségével a megfelel engedéllyel rendelkez Nevesített Felhasználók
által létrehozott jelentések Használatára (kivéve azok módosítását és/vagy testreszabását), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb
személyek nevében vagy érdekében. Az „SAP Business Suite Business Information User” rendelkezik az „SAP Business Suite Employee User”
számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Business Suite / individual SAP solution Employee User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által
támogatott alábbi feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb személyek nevében vagy
érdekében: (i) a licencbe vett Szoftverhez tartozó szabványos és interaktív jelentések Használata (kivéve azok módosítását és/vagy testreszabását), (ii)
utazások tervezésére és költségelszámolásra szolgáló önkiszolgáló funkciók használata, (iii) asztali számítógép beszerzésére szolgáló önkiszolgáló
funkciók használata, (iv) szobafoglalásra szolgáló önkiszolgáló funkciók használata. Mindegyik „SAP Business Suite Employee User” rendelkezik az
„SAP E-Recruiting User”, az „SAP Learning User” és az „SAP Business Suite ESS User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Business Suite / individual SAP solution Employee Self-Service User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver
(kivéve az SBOP-t) által támogatott önkiszolgáló HR-feladat, az alkalmazotti munkaid és jelenlét adatainak rögzítésére, kizárólag az adott személy
saját céljaira, nem pedig egyéb személyek nevében vagy érdekében.Mindegyik „SAP Business Suite ESS User” rendelkezik az „SAP Business Suite
Employee Self-Service Core User” és az „SAP Human Capital Performance Management User” számára biztosított jogokkal is.
Az „SAP Business Suite / individual SAP solution Employee Self-Service Core User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett
Öröklött SBOP által támogatott (kivéve az SBOP-t) alábbi önkiszolgáló HR-feladatok elvégzésére, kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig
egyéb személyek nevében vagy érdekében: (i) alkalmazottak nyilvántartásának vezetése, (ii) alkalmazottak jegyzéke, (iii) juttatások és fizetések,
valamint (iv) távollétek kezelése. Továbbá az „ESS Core User” jogosult az azon „Nem SAP-tartalmak”-hoz való hozzáférésre, amelyek a Licencvev
„SAP Portálján” találhatók, feltéve, hogy az ilyen Nem SAP-tartalmakhoz való hozzáférés nem teszi szükségessé vagy eredményezi a licencbe vett
Szoftver bármilyen Használatát (a Licencvev SAP Portálján található Nem SAP-tartalmakhoz való hozzáférésen túl). Az „ESS Core User” jelen
definíciójának alkalmazásában (i) a „Nem SAP-tartalom” olyan információ, amelyet nem a licencbe vett Szoftver Használatával hoznak létre; (ii) az „SAP
Portál” a Licencvev által a licencbe vett SAP NetWeaver Software részét képez SAP Enterprise Portal Software segítségével létrehozott portál, amely
a megfelel licenccel rendelkez Nevesített Felhasználóknak közös hozzáférést biztosít a licencbe vett SAP Szoftver használatához.
Az „SAP Business Suite Business Expert Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az SBOP által támogatott valamennyi feladat
elvégzésére (az SBOP Módosítására, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAPtól saját „SAP Business Suite Professional User” licencet kapott, és mindkét ilyen „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik,
amennyiben van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki
kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business Suite Professional User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg
támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
Az „SAP Business Suite B2B Sales User” olyan Nevesített Felhasználó, aki az Üzleti Partnerek alkalmazottja, és kizárólag a licencbe vett Szoftver
által támogatott alábbi egy vagy több rendeléskezelési feladat elvégzésére jogosult: (i) termékek hozzáférhet ségének ellen rzése, (ii) rendelés
konfigurálása, (iii) rendelés feladása, (iv) rendelés státuszának ellen rzése, (v) az (i)-(iv) pontokhoz kapcsolódó rendeléskezelési tevékenységek.
Az „SAP ERP Business Expert Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az SBOP által támogatott valamennyi feladat elvégzésére
(az SBOP Módosítására, ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP
ERP Professional User” licencet kapott, és mindkét ilyen „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, amennyiben van ilyen.
Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP ERP Professional User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján.
Az „SAP Application Professional Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott operatív,
rendszeradminisztrációs, ill. kezelési feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP
Application Limited Professional User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben
a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a
„User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Application Limited Professional User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján.
Az „SAP Application Limited Professional Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott
korlátozott operatív feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Application Business
Information User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev
támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint
az alapjául szolgáló „SAP Application Business Information User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés
alapján.
Az „SAP Application Business Information Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Öröklött SBOP-hoz tartozó
szabványos és interaktív jelentések, valamint a licencbe vett Öröklött SBOP segítségével a megfelel engedéllyel rendelkez Nevesített Felhasználók
által létrehozott jelentések használatára (kivéve azok módosítását és/vagy testreszabását), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb
személyek nevében vagy érdekében, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Application Employee User” licencet kapott,
és mindkét ilyen „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP
Application Employee User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
Az „SAP Application Employee Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott alábbi feladatok
elvégzésére (kivéve az SBOP-t), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb személyek nevében vagy érdekében: (i) a licencbe vett
Szoftverhez tartozó szabványos és interaktív jelentések használata (kivéve azok módosítását és/vagy testre szabását), (ii) utazások tervezésére és
költségelszámolásra szolgáló önkiszolgáló funkciók használata, (iii) önkiszolgáló beszerzési funkciók használata, (iv) szobafoglalásra szolgáló
önkiszolgáló funkciók használata; feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Application Employee Self Service (ESS) User”
licencet kapott, és mindkét ilyen „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, amennyiben van ilyen. Amennyiben a Licencvev
támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint
az alapjául szolgáló „SAP Application Employee Self Service (ESS) User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján.
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Az „SAP Application Standalone Business Analytics Professional Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult az Önálló Használatra
licencbe vett SBOP által támogatott valamennyi feladat elvégzésére (az SBOP Módosítására ill. B vítmények hozzáadására vonatkozó jog kivételével),
feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Application Standalone BI Limited User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc
ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a licencszerz dés alapján, akkor meg
kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Application Standalone BI Limited
User”-re vonatkozóan arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a licencszerz dés alapján.
Az „SAP Business Suite Professional Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott operatív,
rendszeradminisztrációs, ill. kezelési feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP
Business Suite Limited Professional User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen.
Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business Suite Limited Professional User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg
támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
Az „SAP Business Suite Limited Professional Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott
korlátozott operatív feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Business Suite
Business Information User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a
Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business Suite Information User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján.
Az „SAP Business Suite Business Information Upgrade User”olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftverhez tartozó
szabványos és interaktív jelentések, valamint a licencbe vett Szoftver segítségével a megfelel engedéllyel rendelkez Nevesített Felhasználók által
létrehozott jelentések használatára (kivéve azok módosítását és/vagy testreszabását), kizárólag az adott személy saját céljára, nem pedig egyéb
személyek nevében vagy érdekében, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Business Suite Employee User” licencet
kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP
Business Suite Employee User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
Az „SAP Business Suite Employee Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott alábbi
feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb személyek nevében vagy érdekében: (i) a
licencbe vett Szoftverhez tartozó szabványos és interaktív jelentések használata (kivéve azok módosítását és/vagy testreszabását), (ii) önkiszolgáló
tehetségkezelési funkciók használata (beleértve az alkalmazottak teljesítményértékelését, fejl dési terveit, képzésekre való regisztrációját, illetve a
lehet ségeikre vonatkozó kérdéseket és válaszokat), (iii) utazások tervezésére és költségelszámolásra szolgáló önkiszolgáló funkciók használata, (iv)
asztali számítógép beszerzésére szolgáló önkiszolgáló funkciók használata, (v) szobafoglalásra szolgáló önkiszolgáló funkciók használata; feltéve, hogy
az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Business Suite Employee Self Service (ESS) User” licencet kapott, és mindkét ilyen „User” licenc
ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, amennyiben van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján,
akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business Suite Employee
Self Service (ESS) User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
Az „SAP ERP Professional Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott operatív,
rendszeradminisztrációs, ill. kezelési feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP
ERP Limited Professional User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a
Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”re, valamint az alapjául szolgáló „SAP ERP Limited Professional User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés
alapján.
Az „SAP ERP Limited Professional Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott korlátozott
operatív feladatok elvégzésére (kivéve az SBOP-t), feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP ERP Business Information
User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz
igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául
szolgáló „SAP ERP Business Information User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
Az „SAP ERP Business Information Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Öröklött SBOP-hoz tartozó szabványos
és interaktív jelentések, valamint a licencbe vett Öröklött SBOP segítségével a megfelel engedéllyel rendelkez Nevesített Felhasználók által
létrehozott jelentések használatára (kivéve azok módosítását és/vagy testreszabását), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb
személyek nevében vagy érdekében, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP ERP Employee User” licencet kapott, és
mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP
ERP Employee User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
Az „SAP ERP Employee Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott alábbi feladatok
elvégzésére (kivéve az SBOP-t), kizárólag az adott személy saját céljaira, nem pedig egyéb személyek nevében vagy érdekében: (i) a licencbe vett
Szoftverhez tartozó szabványos és interaktív jelentések használata (kivéve azok módosítását és/vagy testreszabását), (ii) önkiszolgáló tehetségkezelési
funkciók használata (beleértve az alkalmazottak teljesítményértékelését, fejl dési terveit, képzésekre való regisztrációját, illetve a lehet ségeikre
vonatkozó kérdéseket és válaszokat), (iii) utazások tervezésére és költségelszámolásra szolgáló önkiszolgáló funkciók használata, (iv) asztali
számítógép beszerzésére szolgáló önkiszolgáló funkciók használata, (v) szobafoglalásra szolgáló önkiszolgáló funkciók használata; feltéve, hogy az
adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP ERP Employee Self Service (ESS) User” licencet kapott, és mindkét ilyen „User” licenc ugyanarra a
futásidej adatbázisra vonatkozik, amennyiben van ilyen. Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján, akkor meg
kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP ERP Employee Self Service (ESS)
User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
Az „Enterprise Extensions” leggyakrabban használt mér számai
Enterprise Foundation Csomag: az SAP ERP és öt (5) db „SAP Application Professional User”.
Éves Rendelésszám: az évente feldolgozott, vállalaton kívül létrehozott értékesítési, szolgáltatási vagy beszerzési rendelések összes száma. A
vállalaton kívül létrehozott rendelések a nem az SAP Nevesített Felhasználói által rögzített rendeléseket jelentik.
Törzsdokumentumok: egy szerz déses kapcsolat a vállalat és azon alkalmazott között, akinek részére bérszámfejtést végeznek.
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Pozíciók: egy adott szervezeten, üzleti egységen, földrajzi területen stb. belül található azon pozíciók, amelyek betöltése céljából az SAP E-Recruiting
programot használhatják. Megjegyzend , hogy ez nem egyezik meg az egy adott évben betöltetlen pozíciók számával. Minden pozíció egyetlen
alkalmazottnak felel meg, függetlenül attól, hogy rész- vagy teljes idej pozícióként került meghatározásra. Tegyük fel például, hogy egy vállalatnál 10
000 pozíció van, amelyb l 4 000 szellemi és 6 000 fizikai alkalmazott. A vállalat a szellemi alkalmazotti pozíciókat az SAP E-Recruiting program
segítségével, a fizikai alkalmazotti pozíciókat pedig más megoldással (vagy papíralapon) tölti be. Az SAP E-recruiting program díja 4 000/500 = 8
blokkon alapulna.
Tanuló: bármely olyan természetes személy, aki az alkalmazáshoz hozzáfér, és az alkalmazás által feldolgozott bármilyen képzési szolgáltatásban
részt vesz.
Aktív Ügyfelek / Szállítók: olyan aktív üzleti partnerek nyilvántartása, amelyekkel történtek pénzügyi tranzakciók az elmúlt 2 évben. Üzleti Partner: aktív
üzleti partnerek (beleértve többek között, de nem kizárólag, az ügyfeleket, szállítókat, leányvállalatokat és központokat).
Bevétel: a vállalat szokásos üzleti tevékenységekb l, továbbá kamatból, osztalékból, jogdíjakból vagy egyéb forrásokból származó éves jövedelme.
Az „SAP Account & Trade Promotion Management” és az „SAP Trade Promotion Optimization” esetében csak azok a bevételek vehet k figyelembe,
amelyek azon üzletághoz vagy divízióhoz kapcsolódnak, ahol a csomag funkcióit alkalmazzák.
Operatív Költségvetés: az SAP állami szektorban tevékenyked
költségvetése.

ügyfelének (pl. ügynökség, intézmény, program vagy részleg) teljes éves

Programköltségvetés: azon költségek összege, amelyeket a védelmi szervezet saját vagy szerz dött er forrásainak alkalmazására fordít annak
érdekében, hogy biztosítsa a programszállítási utasításban meghatározott és a licencbe vett Szoftverben kezelt el írt kapacitást.
Kezelt Vagyon: a mérlegben bemutatott összes eszköz, amelyet az SAP Szoftver segítségével dolgoznak fel.
Felhasználó: a Szoftvert közvetlenül vagy közvetve használó személy.
Az „SAP Real Estate Management” esetében a Felhasználó olyan személy, aki az irodai, lakossági, ipari és hasonló portfóliókat kezeli. Ez
vonatkozik mind a saját tulajdonú, mind az üzemeltetett létesítményekre, illetve a kereskedelmi és vállalati ingatlankezelésre is.
Az „SAP Oil & Gas Secondary Distribution” esetében a Felhasználó olyan személy, aki egy vagy több „SAP Oil & Gas Secondary Distribution”
tranzakciós kódot használ.
Bérlemények: valamennyi olyan bérelt objektum, amelynek kezelése az „SAP Real Estate Management” használatával történik.
Földparcellák: a Szoftver segítségével kezelt telekrészek.
Alkalmazottak:az alkalmazottak összes száma (beleértve a szerz déses dolgozókat), akiket a Licencvev alkalmaz .
Jutalék jogosultja: olyan személy, aki bármilyen típusú kifizetésben részesül az „SAP Incentive and Commissions Management”-en keresztül.
WCM üzem: fizikai üzem illetve a hálózat egy adott pontja.
Szolgáltatási Tranzakciók: az egyes üzleti támogatási területeken a hibajegyek/ügyek, panaszok, problémák, szolgáltatási szerz dések, garanciális
igények és szolgáltatás-megrendelések éves összesített száma.
Pénzügyi Objektumok: a „Master Data Governance” rendszerben tárolt pénzügyi objektumok száma (csoport számla, operatív számla, költségelem,
vállalat, nyereségközpont, költségközpont).
Fedezeti Volumen: a pénzügyi eszközök és/vagy kötelezettségek azon állománya, amelyre fedezeti kamatkockázat-elszámolást kell alkalmazni. Minél
nagyobb a kezelt volumen, annál több fedezeti (Hedge) funkcióra van szükség.
Szállítói Adatobjektumok:a „Master Data Governance for Supplier” rendszerben tárolt aktív szállítói objektumok (szállítók) száma
Ügyfél Adatobjektumok: a „Master Data Governance for Customer” rendszerben tárolt aktív ügyfélobjektumok száma.
Termék Adatobjektumok: a „Master Data Governance for Material” rendszerben tárolt aktív anyagobjektumok (anyagok, termékek, cikkek) száma.
Egyedi Adatobjektumok: a testre szabott „Master Data Governance” rendszerekben tárolt összes olyan törzsadat objektum száma, melyek nem
Pénzügyi, Szállítói, Ügyfél vagy Anyag típusúak. Ez az összes felhasználó által definiált objektum összege, az alábbi típusok közül (Szerz dés,
Helyszín, Eszköz, Készülék, stb.) Felhasználó által definiált objektum létrehozható a Master Data Governance keretrendszer használatával.
Fogyasztói Adatobjektum: a Master Data Governance rendszerben tárolt fogyasztói típusú objektumok összes száma. Ez a szám tartalmaz
valamennyi B2C Customer, B2C Contact és Citizen objektumot, továbbá bármilyen egyéb, felhasználó által definiált Consumer típusú objektumot. A
felhasználó által definiált objektumok az MDG-megoldással hozhatók létre az MDG-adatraktárban történ kezelés céljából. A fogyasztó olyan
természetes személy vagy személyek csoportja (pl. háztartás), amely bármiféle üzleti kapcsolatban áll a vállalattal.
Az Üzletági és Iparági Portfóliók leggyakrabban használt mér számai
Számlák: számlák (folyószámla, megtakarítási és kereskedési számla) vagy tranzakciók (értékpapír- (azonnali és határid s) és pénzpiaci illetve
devizaügyletek). Számlák: az „SAP Capital Yield Tax Management”-tel összefüggésben azoknak a számláknak a száma, (pl. folyószámla, megtakarítási
és kereskedési számla), amelyek a t kejövedelem-adó (CYT) komponenst használják az adók kiszámításához vagy az adómentesség azonosításához.
Aktív szerz dés: a közm szolgáltató és egy üzleti partner között létrejött szerz dés, amelynek alapján az üzleti partner részére áram-, gáz-, víz-,
csatornázási, hulladékkezelési vagy tisztítási szolgáltatást nyújtanak. Minden egyes nyújtott szolgáltatásra külön szerz dést kell kötni (pl. ha a
közm szolgáltató áramot és vizet szolgáltat, valamint tisztítási szolgáltatásokat nyújt az üzleti partnernek, akkor három különböz szerz dést kell kötni).
A Szerz dés akkor min sül aktívnak, ha a Szerz dés záró dátuma kés bbi, mint a rendszerdátum, vagy megegyezik azzal.
Az Aktív Partnerszervezetek azoknak a partnerszervezeteknek száma, amelyekkel a márkatulajdonos üzleti kapcsolatban áll.
Aktív Regisztrált Rendszámtáblák: olyan regisztrált gépjárm Rendszámtáblák, amelyekre az utóbbi 12 hónapban számla érkezett.
Hirdetési forgalom értéke: az „SAP Advertising Sales for Media”-ban generált hirdetésb l származó forgalom összes becsült értéke évente.
Állami Szektorbeli Éves Költségvetés: az SAP valamely állami szektorba tartozó ügyfelének (pl. ügynökség, intézmény, program vagy részleg) teljes
éves költségvetése.
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Éves Bevételek és Kiadások: (az SAP Billing for Telecom csomagnál)a befolyó Éves Bevételek és a kifizetett Éves Kiadások (jutalékok, jogdíjak,
bevételmegosztás stb.) az SAP Billing for Telecom programban feldolgozott árak és értékesítési események alapján. A Bevétel és a Kiadás egyaránt
pozitív értékek, így nem számíthatók be egymással szemben.
Éves Bevétel és Kiadás (az SAP Charging and Billing for Banking vonatkozásában) a beérkez Éves Bevétel (kamatjelleg jövedelem és nemkamat jelleg jövedelem) és a kifizetett Éves Kiadás (betétek, jutalékok, jogdíjak stb. kamatköltsége) az árazás és az SAP Charging and Billing for
Banking által ténylegesen feldolgozásra kerül tranzakciók alapján. Itt a Bevételek és Kiadások egyaránt pozitív értékként jelennek meg, azaz a
Bevételeket nem csökkentik a Kiadások értékeivel.
Éves Bevételek és Jogdíjak (az SAP Charging and Billing for High Tech csomagnál) a Befolyó Éves Bevételek és Jogdíjak stb. az SAP Charging
and Billing for High Tech csomagban feldolgozott árazási és értékesítési eseményeken alapuló összege. A Bevételek és Jogdíjak stb. egyaránt pozitív
értékként jelennek meg, azaz a bevételeket nem csökkentik kiadások értékeivel.
Átlagos Feldolgozott Tranzakciók/Utazások/ naponta (12 hónapra kiterjed en): azon tranzakciók/Utazások/Eseményrészletek/Számlázási tételek
napi száma, amelyek számlázása a Convergent Invoicing (konvergens számlázás) vagy az Event Detail Records Billing (eseményrészlet-számlázás)
módszerrel történik. A tranzakciók napi száma az utóbbi 12 hónapban létrejött tranzakciók átlagos számát jelenti.
Függ rendelés: a függ rendelések cockpit (m szerfal) egysége segítségével feldolgozott függ feladatok átlagos száma egy naptári évben
Banki Jutalék jogosultja: olyan személy, aki bármilyen típusú kifizetésben részesül az ICM-en keresztül egy banki tevékenységhez kapcsolódóan
(fennálló jutalékszerz dés).
Bankkártyák: azon kártyaszámlák (hitelkártya, betéti kártya) száma, amelyek árképzése évesített alapon történik a „Price Optimization” megoldás
segítségével.
Bázis és Távoli Helyszínek: A bázis az a központi raktár vagy disztribúciós központ, ahonnan a távoli helyszíneket alkatrészekkel és anyagokkal látják
el. Az olaj- és gáziparban a távoli helyszínek lehetnek például nyílt vízi létesítmények (pl. platform) vagy távoli szárazföldi létesítmények. A
bányászatban pedig a távoli helyszín többek között bányákat vagy feldolgozó központokat jelenthet.
Nagy érték tételek (Big Tickets): lízingszerz dés keretében finanszírozott objektumok (eszközök) száma egy naptári évben. A lízingelt eszköz
értékét l függ en (finanszírozott összeg) az „SAP Leasing”-en belül 5 különböz tételméret került meghatározásra. Nagy érték tételek: például az
energiagazdálkodásnál használt gépek, nagy érték gépjárm vek, ügyfélspecifikus berendezések, nyomtatók, otthonautomatizálási rendszerek
(eszközérték 100 001 EUR - 500 000 EUR között).
Kitermelt BOEPD: napi hordó k olaj-egyenérték (Barrel of Oil Equivalent per Day). Ez az olaj- és gáziparban használt mennyiségi egység, amely
lehet vé teszi a kitermelt, beütemezett vagy értékesített szénhidrogén-mennyiségek összesítését (akár szokásos, akár nem szokásos forrásból
származnak). Például, bár a gázkitermelést általában id szakra jutó volumenben mérik (pl. köbméter/nap), ezt a mennyiséget k olaj-hordóra is át kell
váltani annak érdekében, hogy a kitermelt olaj és gáz összes mennyisége egységes mér szám alapján legyen meghatározható. A BOEPD-re való
átváltás az alábbi táblázat szerint történik.
A kitermelt BOEPD-nél csak a kitermelt szénhidrogének vehet k figyelembe. Ha az árak nem határozhatók meg a kitermelt BOEPD alapján (k olajvagy gázkitermelést még nem végz új vállalkozás esetén), akkor a vállalkozás tervezett vagy becsült kitermelését kell alapul venni.
USA-ban kitermelt BOEPD: napi hordó k olaj-egyenérték (Barrel of Oil Equivalent per Day). Ez az olaj- és gáziparban használt mennyiségi egység,
amely lehet vé teszi a kitermelt, beütemezett vagy értékesített szénhidrogén-mennyiségek összesítését (akár szokásos, akár nem szokásos forrásból
származnak). Például, bár a gázkitermelést általában id szakra jutó volumenben mérik (pl. köbméter/nap), ezt a mennyiséget k olaj-hordóra is át kell
váltani annak érdekében, hogy a kitermelt olaj és gáz összes mennyisége egységes mér szám alapján legyen meghatározható. A BOEPD-re való
átváltás az alábbi táblázat szerint történik.
Az USA-ban kitermelt BOEPD-nél csak az USA-ban kitermelt szénhidrogének vehet k figyelembe.Ha az árak nem határozhatók meg a kitermelt
BOEPD alapján (k olaj- vagy gázkitermelést még nem végz új vállalkozás esetén), akkor a vállalkozás tervezett vagy becsült kitermelését kell alapul
venni.
USA-n kívül kitermelt BOEPD: napi hordó k olaj-egyenérték (Barrel of Oil Equivalent per Day). Ez az olaj- és gáziparban használt mennyiségi egység,
amely lehet vé teszi a kitermelt, beütemezett vagy értékesített szénhidrogén-mennyiségek összesítését (akár szokásos, akár nem szokásos forrásból
származnak). Például, bár a gázkitermelést általában id szakra jutó volumenben mérik (pl. köbméter/nap), ezt a mennyiséget k olaj-hordóra is át kell
váltani annak érdekében, hogy a kitermelt olaj és gáz összes mennyisége egységes mér szám alapján legyen meghatározható. A BOEPD-re való
átváltás az alábbi táblázat szerint történik.
Az USA-n kívül kitermelt BOEPD-nél csak az USA-n kívül kitermelt szénhidrogének vehet k figyelembe. Ha az árak nem határozhatók meg a kitermelt
BOEPD alapján (k olaj- vagy gázkitermelést még nem végz új vállalkozás esetén), akkor a vállalkozás tervezett vagy becsült kitermelését kell alapul
venni.
Ütemezett/tervezett BOEPD: napi hordó k olaj-egyenérték (Barrel of Oil Equivalent per Day). Ez az olaj- és gáziparban használt mennyiségi egység,
amely lehet vé teszi a kitermelt, beütemezett vagy értékesített szénhidrogén-mennyiségek összesítését (akár szokásos, akár nem szokásos forrásból
származnak). Például, bár a gázkitermelést általában id szakra jutó volumenben mérik (pl. köbméter/nap), ezt a mennyiséget k olaj-hordóra is át kell
váltani annak érdekében, hogy a kitermelt olaj és gáz összes mennyisége egységes mér szám alapján legyen meghatározható. A BOEPD-re való
átváltás az alábbi táblázat szerint történik.
Az ütemezett/tervezett BOEPD-nél csak az ütemezett/tervezett szénhidrogének vehet k figyelembe.
Eladott BOEPD: napi hordó k olaj-egyenérték (Barrel of Oil Equivalent per Day). Ez az olaj- és gáziparban használt mennyiségi egység, amely
lehet vé teszi a kitermelt, beütemezett vagy értékesített szénhidrogén-mennyiségek összesítését (akár szokásos, akár nem szokásos forrásból
származnak). Például, bár a gázkitermelést általában id szakra jutó volumenben mérik (pl. köbméter/nap), ezt a mennyiséget k olaj-hordóra is át kell
váltani annak érdekében, hogy a kitermelt olaj és gáz összes mennyisége egységes mér szám alapján legyen meghatározható. A BOEPD-re való
átváltás az alábbi táblázat szerint történik.
Az eladott BOEPD-nél csak az eladott szénhidrogének vehet k figyelembe.
Átváltási szabályok: a Mér számok fenti meghatározásainál alkalmazott mér szám a napi hordó k olaj-egyenérték (Barrel of Oil Equivalent per Day,
BOEPD). El fordulhat, hogy egy ügyfél a csomagokat eltér olajtermékekhez kívánja használni (pl. k olaj; finomított termékek, pl. benzin; földgáz;
folyékony petróleumtermékek - LPG), és/vagy a hordótól eltér mértékegységet alkalmaz. Az ilyen termékek és mértékegységek BOEPD-re történ
átváltásához az alábbi átváltási táblázat használható.
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Átváltási tényez k:
Átváltandó
olaj*

(metrikus) tonna

kiloliter

Mir l:

hordó

amerikai
gallon

tonna /
év

Szorozva

(Metrikus)
tonna

1

1,165

7,33

307,86

-

Kiloliter

0,8581

1

6,2898

264,17

-

Hordó

0,1364

0,159

1

42

-

amerikai
gallon

0,00325

0,0038

0,0238

1

-

Hordó/nap

-

-

-

-

49,8

*A nemzetközileg elfogadott átlagos fajsúly alapján.
Mir l:
Termékek hordóról tonnára

tonnáról hordóra

kiloliterr l tonnára

tonnáról kiloliterre

Szorozva
LPG

0,086

11,6

0,542

1,844

Benzin

0,118

8,5

0,740

1,351

Petróleum 0,128

7,8

0,806

1,240

Gázolaj /
dízelolaj

0,133

7,5

0,839

1,192

Tüzel olaj 0,149

6,7

0,939

1,065

Átváltandó
billió brit
egység
(BTU)

millió hordó
olaj-egyenérték

0,73

36

6,29

0,026

0,021

1,03

0,18

39,2

1

0,805

40,4

7,33

48,7

1,23

1

52,0

8,68

1 billió brit 0,028
egység
(BTU)

0,98

0,025

0,02

1

0,17

1 millió
0,16
hordó
olajegyenérték

5,61

0,14

0,12

5,8

1

Földgáz
milliárd köbméter
és
földgáz
folyékony
földgáz
Mir l:

milliárd
köbláb
földgáz

1 milliárd
köbméter
földgáz

1

35,3

0,90

1 milliárd
köbláb
földgáz

0,028

1

1 millió
1,111
tonna
olajegyenérték
1 millió
tonna
folyékony
földgáz

1,38

millió tonna k olajegyenérték

millió tonna
folyékony földgáz

Szorozva

Mértékegységek
1 metrikus tonna: 2204,62 font = 1,1023 kis angol tonna
1 kiloliter = 6,2898 hordó
1 kiloliter = 1 köbméter
1 kilokalória (kcal) = 4.187 kJ = 3.968 Btu
1 kilojoule (kJ) = 0,239 kcal = 0,948 Btu
1 brit h egység (Btu) = 0,252 kcal = 1,055 kJ
1 kilowattóra (kWh) = 860 kcal = 3600 kJ = 3412 Btu
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OGSD Felhasználó: az „SAP Oil & Gas Secondary Distribution user” olyan felhasználó, aki egy vagy több SAP OGSD tranzakciós kóddal dolgozik.
Üzleti Partner
Az „SAP In-House Cash” esetében az Üzleti Partnerek olyan aktív üzleti partnerek nyilvántartása, amelyekkel történtek pénzügyi tranzakciók az elmúlt 2
évben. Aktív üzleti partnereknek min sülnek a megfelel leányvállalatok, központok és kívülálló bankok is. A kívülálló bankok olyan bankok, amelyeket
az In-House Cash Center (központ) és a kívülálló bank közötti pénzátutalással bíznak meg.
Az „SAP Bank Communication Management” esetében az Üzleti Partnerek olyan aktív üzleti partnerek nyilvántartása, amelyekkel történtek pénzügyi
tranzakciók az elmúlt 2 évben. Az aktív üzleti partnerek magukban foglalják a megfelel ügyfeleket és szállítókat, amelyekkel történtek pénzügyi
tranzakciók az elmúlt 2 évben.
Az „SAP Constituent Services for Public Sector” esetében az Üzleti Partner a szavazó vagy támogatást igényl fél.
Az „SAP Payment Processing for Public Sector” és az „SAP Receivables and Payables Management for Public Sector” esetében az Üzleti Partner a
szavazó, szervezet vagy vállalat.
Az „SAP Tax and Revenue Management for Public Sector” esetében az Üzleti Partner a szavazó, az adózó, az adótanácsadó és az adókönyvel . A
fenti csomagokat egy er sen korlátozott feladatkör (azaz dokumentumok megtekintése, címváltoztatás, számlák fizetése, kézbesítés igazolása,
elektronikus irattárba helyezés) ellátására használók számára felhasználói licenc nem szükséges.
Készpénzellen rzési Pontok: a készpénzellen rzést végz pontok, pl. bankok (fiókok), ATM-ek, központi páncéltermek és központi banki
páncéltermek száma, amelyeket az APO-ban (Advanced Planning and Optimization) modelleznek, illetve a hálózati készpénzigény és -kínálat
tervezésére használnak.
Igények: a „Claims Management”-en belül egy egyéves id szak folyamán létrehozott új igények száma.
Besorolt hirdetések: az SAP hirdetésszerkeszt jével egy egyéves id szak folyamán szerkesztett hirdetések verzióinak száma.
Értékesített Áruk: az értékesített áruk mennyisége (pl. rézkoncentrátum, molibdén, vasérc, arany, szén, ólom), az SAP ERP-ben történ
modellezésnek megfelel en.
Fogyasztási Hitelek: azon fogyasztási hitelek (autóhitelek) száma, amelyek árképzése évesített alapon történik a „Price Optimization” megoldás
segítségével.
Szerz désszámla: az „SAP Customer Financial Management for Utilities” és az „SAP Customer Financial Management for Wholesale Utilities”
esetében olyan számla, amelyen azon szerz dések vagy szerz déselemek könyvelési adatai szerepelnek, amelyekre egyazon beszedési vagy fizetési
Szerz dés vonatkozik.
Az „SAP Customer Financials Management for Telecommunications” és az „SAP Convergent Invoicing for Telecommunications” esetében a
Szerz désszámla olyan számla, amelyen azon szerz dések vagy szerz déselemek könyvelési adatai szerepelnek, amelyekre egyazon beszedési
vagy fizetési Szerz dés vonatkozik. Az árképzés a törzsadatbázisban található Szerz désszámlák maximális számán alapul.
Szerz désszámla az „SAP Bill-to-Cash Management for Postal” és az „SAP Bill-to-Cash Management for Postal” megoldásokhoz, konvergens
számlázási lehet ség: Ebben az összefüggésben a szerz désszámla olyan számla, amelyen azon szerz dések vagy szerz déselemek könyvelési
adatai szerepelnek, amelyekre egyazon beszedési vagy fizetési megállapodás vonatkozik. Az árképzés a törzsadatbázisban található
Szerz désszámlák maximális számán alapul. A Szerz désszámlák olyan ügyfél-analitikák, amelyekben a nyitott tételeket és kifizetéseket gy jtik. Az
egyes ügyfeleknél különféle számlák használhatók.
Vállalati Számlák: a Vállalati Számlák száma. A Vállalati Számlák a vállalati piacra szánt nagy érték és nagy mértékben testreszabható pénzforgalmi
termékek, amelyek gyakran hierarchikus számlastruktúrák vagy -csoportok részét képezik. Az árképzés gyakran számlacsoportok, nem pedig egyes
számlák alapján történik (pl. cash pooling). A Vállalati Számlák keretszerz désbe is foglalhatók, és ebben az esetben az „SAP for Banking”
alkalmazásban vagy küls rendszerben is kezelhet k.
Vállalati Ügyfelek: az Ügyfélfájlok száma, amely megfelel az üzleti partnerek számának (meglév vagy kilátásban lév ügyfelek, kapcsolattartók stb.);
ezek meg vannak különböztetve Lakossági Ügyfelek, Vállalati Ügyfelek és Banki Alkalmazottak (Employee Help Desk esetén) szerint; valamennyi, a
megoldás tervezett használata szempontjából érintett vagy érdekelt üzleti partnert (adott részleg/fiók, ügyfélcsoport stb.) figyelembe kell venni. Az SAP
Solution Managert használó Employee Help Desk esetén ezt a mér számot kell alkalmazni a help desk személyzetére. A csak problémákat bejelent
alkalmazottaknál az „Employee User” kerül felszámításra.
Vállalati Hitelek: nagy érték , nagy mértékben testreszabható hiteltermékek a vállalati piac számára.
Ügyfél: az adatbázisban rögzített aktív partnerek száma.
A Marketingtevékenység által Elért Ügyfelek számítása: Azoknak az egyedi ügyfeleknek a száma, akik részei voltak bármilyen aktív (publikált)
kampánynak egy adott naptári évben + a h ségprogramok egyedi, aktív tagjainak száma egy naptári évben.
Egy tag addig tekinthet aktívnak, amíg az SAP CRM rendszerben a tagsági státusza „aktív”, függetlenül az általa rögzített tevékenységek számától.
A Bruttó Hordképesség (DWT) az a súly, amelyet egy hajó szállít vagy biztonságosan képes szállítani. Egyéb szállítási módok esetében a DWT egy
tonnának felel meg.
Betétek: azon betétszámlák száma (megtakarítási, pénzpiaci, folyószámla, CD stb.), amelyek árképzése évesített alapon történik a „Price Optimization”
megoldás segítségével.
Származékos termékek: olyan pénzügyi instrumentumok, amelyek értéke egy másik értékpapír értékén alapul.
Készülék: egy ”Point of Sales” Eszköz, vagy Mobil Eszköz a Mobile POS alkalmazáshoz.
Készülék, informatikai: bármely olyan elem, amelyet az SAP IT Infrastructure Management Szoftver a hálózaton felismer, vagy amely bevitelre kerül
az SAP IT Infrastructure Management konfigurációs adatbázisába.
Ütemezésre kerül alkalmazottak: azon alkalmazottak maximális száma, akiket figyelembe kell venni egy ütemezési id szak folyamán.
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A Berendezési tételberendezési törzsrekordként került meghatározásra. Az Equipment and Tools Managementhez (ETM) hozzárendelt összes
berendezési törzsrekord számít az árképzésnél. Egy berendezési törzsrekord konfigurálható egyedi tételként (pl. egy daru), vagy többrészes
berendezésként (amely jelenthet például egy 100 fúrógépb l álló készletet). Az árképzésnél mindkét eset egyetlen berendezési törzsrekordnak számít.
Események: azon eseményadat-bejegyzések maximális száma, amelyeket egy egyéves id szak alatt az adatbázisban feldolgoznak és tárolnak.
Befejezett Tételek: az ügyfél által egy év folyamán kiegészít jelleggel létrehozott vagy karbantartott befejezett tételek összes száma. A befejezett tétel
jelenthet gépjárm veket vagy nagyobb berendezéseket, pl. motorokat, tengelyeket és váltórendszereket. Ide tartoznak az olyan garanciális igények is,
amelyeket a Dealer Business Management DBM szolgáltatás-megrendeléseiben hoznak létre, az SAP DBM rendszer segítségével küldenek vagy
fogadnak, és további feldolgozásra nem kerülnek. A kiterjesztett garanciális funkciók esetében ez a kivétel nem alkalmazható. A garanciális igények
(szolgáltatás-igénylések) árképzésére az „SAP Aftersales Support for Automotive” árképzését követ en kerül sor.
Befejezett Termékek: a gyorstervezési mátrixban, sorba állító táblázatban és/vagy a modell-mix tervezés során megtervezett befejezett tételek száma.
Teljes Idej Egyenérték (Full-time Equivalent (FTE):a licencvev szervezet alkalmazottai, illetve az alkalmazásában nem álló olyan személyek,
akiknek munkáját vészhelyzet esetén vehetik igénybe ideiglenes vagy tartós jelleggel, és akiknek feladatkiosztását, kiküldését vagy irányítását a
licencvev szervezet végzi a katasztrófa-elhárítás, illetve vészhelyzeti intézkedések során.
A Nappali Tagozatra Beiratkozott Hallgató vagy ennek Egyenértékea következ :
A Nappali Tagozatos Hallgatók száma: azaz az intézménybe az egyetemi tanév folyamán egy bizonyos id szakra a teljes kurzusra
beiratkozott hallgatók.
A Nappali Tagozatra Beiratkozott Hallgatók Egyenértéknek száma (pl. az esti tagozatos hallgatókat a nappali tagozatos hallgatók egy
bizonyos hányadával veszik számításba).
Finanszírozó Eszközök: olyan eszközök, amelyek munkahely, jelzálog, illetve lízing-szcenáriókat finanszíroznak.
Finanszírozott eszközök: az SAP Funding Managementtel kezelt minden olyan szerz dés (lízing, hitelek stb.), melyek az adott id pontban
refinanszírozás alatt állnak. Ebben az összefüggésben az érvényes összeg az összes „fix” vagy „finanszírozott” státuszú refinanszírozási tranzakció
összege.
Bruttó díjbevétel (Gross written premium, GWP): egy biztosítótársaság esetében egy üzleti év összes bruttó díjbevétele, amelyet SAP megoldással
dolgoznak fel.
Gigawatt (GW): az installált kapacitás mértéke. Az installált kapacitás az üzem névleges kapacitásán alapuló maximális termelési kapacitás. Er
esetében figyelembe kell venni mind az elektromos-, mind a h energiát. Az er
installált kapacitását Wattban mérik, amelyet általában Megawattban
(MW) vagy Gigawattban (GW) adnak meg.
Home Equity Termékek: azon home equity hitelek és hitelkeretek (pl. HELOC, HEL, FRLO) száma, amelyek árképzése évesített alapon történik a
„Price Optimization” megoldás segítségével.
Nagy Érték Hitelek: a Nagy Érték Hitelek száma. A nagy érték hitelek általában összetett struktúrájúak, ügyfelenként egyedileg kialakíthatók, és a
vállalati banki tevékenységek keretében jellemz ek. Lehet ség van arra is, hogy szindikált finanszírozás esetén refinanszírozás részét képezzék.
Interakció-Bejegyzések: az SAP CRM interakciós központja által évente létrehozott összes interakció-bejegyzés száma.
Vegyesvállalat: olyan szerz déses Szerz dés, amelyben két vagy több fél társul egy meghatározott üzleti vállalkozás realizálása céljából. A felek
Szerz désuk alapján osztoznak a vállalat nyereségeiben és veszteségeiben. A Vegyesvállalatok egy évre vonatkozó maximális számát figyelembe kell
venni.
Licencbevétel: az az éves érték, amelyet egy vállalat az SAP IPM rendszerével kezelt szellemi tulajdona licencének pénzesítésével létrehoz. A
Licencbevétel tartalmazza azon ügyletek pénzügyi érvényesítését, melyek az SAP IPM-ben megjelennek, de nem járnak befizetéssel, mint pl. a
barterügyletek.
Limitcsoportok: a rendszerben használt aktuális Limitcsoportok száma.
Rakodási pont: hasonló m szaki jellemz kkel rendelkez dokkok csoportja (pl. ugyanolyan berendezést kezel k), melyeket arra használnak, hogy egy
raktárba anyagokat tároljanak be vagy ki. Ebben az összefüggésben az id pont: egy szállítási egység (pl. konténer vagy pótkocsi) betárolására vagy
kitárolására tervezett id .
Hitelvolumen a Mérlegben: a Mérlegben található Hitelvolumen.
Logisztikai Helyszínek: az SAP APO-ban (Advanced Planning and Optimization) modellezett azon üzemek, logisztikai központok, ügyfelek és szállítók,
ahol a termékek vagy er források tervezése történik.
A Helyszín Ügyfél Együttm ködési szcenárió esetén: olyan törzsadat, amelyet meg kell határozni a rendszer bevezetésekor és használatba
vételekor. A Helyszín utalhat az együttm ködésben érintett bármilyen üzemre, raktárra, logisztikai központra stb., amely az Ügyfél Együttm ködés üzleti
folyamatainak részét képezi. Ez kiterjed valamennyi ügyfélhelyszínre, amely pl. árukat vesz át; valamennyi szállítói helyszínre, amely pl. árukat szállít;
illetve valamennyi olyan helyszínre, amelyet egyéb okból kell meghatározni a rendszerben az Ügyfél Együttm ködési szcenáriók futtatásakor.
A Helyszín Kiszervezett Gyártási szcenárió esetén: olyan törzsadat, amelyet meg kell határozni a rendszer bevezetésekor és használatba vételekor.
A Helyszín utalhat az együttm ködésben érintett bármilyen üzemre, raktárra, logisztikai központra stb., amely a Kiszervezett Gyártás üzleti
együttm ködési folyamatainak részét képezi. Ez kiterjed valamennyi, a szerz dött gyártócég által tulajdonolt és üzemeltetett helyszínre; valamennyi
ügyféloldali helyszínre, amely pl. árukat vesz át, illetve amelyet egyéb okból kell meghatározni a rendszerben a Kiszervezett Gyártási szcenáriók
futtatásakor
A Helyszín Min ségügyi Együttm ködési szcenárió esetén: olyan törzsadat, amelyet meg kell határozni a rendszer bevezetésekor és használatba
vételekor. A Helyszín utalhat az együttm ködésben érintett bármilyen üzemre, raktárra, logisztikai központra stb., amely a Min ségügyi Együttm ködés
üzleti folyamatainak részét képezi. Ez kiterjed valamennyi, a szállító által tulajdonolt és üzemeltetett helyszínre; valamennyi ügyféloldali helyszínre,
amely pl. árukat vesz át, illetve amelyet egyéb okból kell meghatározni a rendszerben a Min ségügyi Együttm ködési szcenáriók futtatásakor.
A Helyszín Szállítói Együttm ködési szcenárió esetén: olyan törzsadat, amelyet meg kell határozni a rendszer bevezetésekor és használatba
vételekor. A Helyszín utalhat az együttm ködésben érintett bármilyen üzemre, raktárra, logisztikai központra stb., amely a Szállítói Együttm ködés üzleti
folyamatainak részét képezi. Ez kiterjed valamennyi, a szállító által tulajdonolt és üzemeltetett helyszínre; valamennyi ügyféloldali helyszínre, amely pl.
árukat vesz át, illetve amelyet egyéb okból kell meghatározni a rendszerben a Szállítói Együttm ködési szcenáriók futtatásakor.
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A Helyszín Lean Gyártási szcenárió esetén: egyrészt az SNC megoldás (ICH) törzsadatbázisában meghatározott valamennyi partnerhelyszín (mind
ügyfél-, mind szállítói helyszín), másrészt az összes csatlakozó JIT/JIS partner (Just-in-time/Just-in-sequence) a JITCU táblázat szerint. A licenc
mindegy egyes partnerhelyszín esetében további 50 000 bejöv JIT/JIS hívást tartalmaz éves szinten. Ebben az esetben a licencdíj az ügyfél egyes
üzemeihez tartozó Partnerhelyszínek / partnerek száma alapján kerül kiszámításra (pl. az ügyfél egy üzeme részére szállító vállalat 2 szállítói üzeme 2
partnerhelyszínnek számít).
Karbantartási objektum: az MSP (Maintenance and Service Planning) törzsfájlban meghatározott összes objektum (nagyobb berendezések, például
repül gépek, motorok).
Menedzselt Tölt állomás olyan tölt állomás (benzinkút), melyet a megoldás m ködtet.
Marketing Tranzakciók: az SAP CRM rendszerben meghatározott aktív kampányok száma, továbbá az aktív Market Development Funds (MDF)
programtagságok száma egy évben. Az aktív MDF programtagság azt jelenti, hogy az adott évben a partner legalább egy MDF kezdeményezésre szóló
kérést beküldött.
Közepes érték tételek (Medium Tickets): lízingszerz dés keretében finanszírozott objektumok (eszközök) száma egy naptári évben. A finanszírozási
összegt l függ en az „SAP Leasing”-en belül 5 különböz méret került meghatározásra. Közepes érték tételek: például tehergépjárm vek, nagy
méret autók, építkezésnél használt berendezések és villás targoncák (eszközérték 50 001 EUR és 100 000 EUR között).
Jelzálog: azon jelzálogszámlák száma, amelyek árképzése évesített alapon történik a „Price Optimization” megoldás segítségével.
Mikrohitelek: nagy mértékben standardizált, kis érték hitel, amelyet a feltörekv országokban m köd valamely bank vagy egyéb pénzintézet nyújt. A
mikrohiteleket gyakran fedezet nélkül biztosítják egy magánszemély részére, vagy csoporthitelezés útján.
Mikro Megtakarítási Számla: nagy mértékben standardizált betéti szolgáltatás, amely alacsony pénzösszegek tárolását teszi lehet vé
magánszemélyek számára jöv beni használatra, gyakran minimális egyenleg kikötése nélkül. A lekötött betétek nem sorolhatók ide.
Esetek száma évente: egy adott eseményhez kapcsolódó információk, amelyeket az esetmenedzser dolgoz fel. Fogalmi kiegészítésként, az eset olyan
információ, amelyet fizikai mappában tárolnának, most azonban az SAP rendszerének egy bejegyzéseként tartják nyilván.
A H ségprogram Résztvev inek száma az SAP CRM rendszerben a tizenkét havi tényadatok átlagaként kerül meghatározásra.
A Partnerszervezetek száma az SAP CRM rendszerben karbantartott partnerszervezetek számát jelöli.
Rekordszám: az SAP CRM rendszerben karbantartott üzleti partnerek és marketingtevékenységgel megcélzott lehetséges partnerek 12 havi átlaga.
Értékesítési Munkatársak száma: az SAP CRM Sales szoftvert használó munkatársak (beleértve a szerz déses dolgozókat) és üzleti partnerek
száma összesen.
Objektumok: a lakossági piacon és t zsdén kívüli (OTC, over-the-counter) kereskedelemben forgalmazott (például kölcsönök, hitelkonstrukciók), illetve
nyílt piacon (t zsdén) vásárolható és értékesített szabványosított (pl. részvények, jegyzett opciók, kötvények) pénzügyi termékekre vonatkozó
szerz dések.
Járóbeteg Napok egy évben: egy Járóbeteg Napnak számít, amikor egy páciens járóbetegként ellátásban részesül egy naptári napon, függetlenül az
adott napon elvégzett munka mennyiségét l és az SAP rendszerben történ dokumentálásának módjától (egy vagy több kezelési esetként, ill. az
eseteken belül egy vagy több látogatással).
Oldalmegtekintések (évente): azon alkalmak száma, amikor egy weboldalt sikeresen megjelenítenek egy felhasználó böngész jében (12 hónap alatt),
a webszerver naplófájljainak adatai alapján. Ez a mér szám csak az SAP szervere részére szolgáltatott weboldalakra vonatkozik.
Cashflow alapú P/C/S: A cash flow alapú hitelek - kivéve a lakossági hiteleket - az alábbi módon határozhatók meg:
1. Private Banking / Komplex Egyéni / KKV Bankm velet / Jelzálog: bizonyos mértékig ügyfélre szabható termékek magánszemélyek, valamint kis- és
középvállalkozások számára.
2. Vállalati hitelek: nagy mértékben testreszabható és esetenként komplex struktúrájú hiteltermékek a vállalati szektor számára.
3. Értékpapír pozíciók
Résztvev : az Access Control Context egy tagja, vagy a Business Contex Viewer felhasználója, aki Tervezési Rekordokat készít/frissít,
Receptfejlesztést használ, vagy a Státus- és M veletkezelést aktívan használó felhasználó.
Páciens/tag: az olyan felhasználók száma, akik az SAP E-Care Social Connect alkalmazást krónikus állapotuk fenntartása vagy egészségügyi céljaik
elérése érdekében használják. Egy páciens/tag csak egyszer kerül beszámításra, függetlenül attól, hogy hány krónikus problémája vagy egészségügyi
célja van.
Kezelt páciensek egy évben: egy naptári év folyamán az SAP rendszer által támogatott intézményekben ellátásban részesült páciensek száma. Egy
páciens csak egyszer vehet figyelembe, függetlenül attól, hány alkalommal kapott a kórházban ellátást az év folyamán.
Személy: az SAP E-Care Data Connect adatbázisában tárolt személybejegyzések száma.
Kezelt sokaság létszáma: azon sokasághoz tartozó személyek száma, amely ellátásban részesül a Szoftvert alkalmazó egészségügyi hálózatban.
Fizikai Helyszínek: valamennyi bánya, ércdúsító, feldolgozó üzem, kohó, finomító, logisztikai központ (áruraktár) és kiköt .
Szolgáltatási Pont (PoD, Point of Delivery): fejlett aktív mér eszközzel ellátott pont.A Szolgáltatási Pont (PoD) olyan pont, ahol közm - vagy
egyéb szolgáltatás nyújtására kerül sor. Egy mér eszköz akkor fejlett (más néven „intelligens mér eszköz”), ha támogatja a kétirányú kommunikációt;
egy mér eszköz akkor aktív, ha a rendszerbeli státusza „aktív”-ra van állítva (ez általában a mér eszköz telepítését követ en történik meg, a készenlét
jelzése érdekében); egy mér eszköz akkor Szolgáltatási helyhez (Point of Delivery, PoD) rendelt, ha egy telepített eszközbe beépítésre került, és ez a
telepített eszköz a Szolgáltatási helyhez hozzárendelt.
Postai Tételek: a csomagok, ajánlott levelek és hasonló postai objektumok által generált eseménykezelési rekordok, melyeket egy egyéves id szak
alatt dolgoznak fel és tárolnak az adatbázisban. Nem tartoznak ide a postai gy jt k, mint a postazsákok, postai levélgy jt ládák, raklapok stb.
Folyamat: a licencbe vett Szoftveren egyidej leg futtatható feladatok vagy folyamatok száma.
Kitermelt Tonna: az egy év alatt kitermelt mennyiség alapján kerül meghatározásra.
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Kis Méret Üzem: legfeljebb 500 alkalmazottal rendelkez üzem. Az üzem olyan fizikai telephely, amelyet egy, a Szoftver által támogatott vállalat
tulajdonol vagy üzemeltet. Az üzemre jutó alkalmazottak száma magában foglalja az üzemben dolgozó valamennyi alkalmazottat és szerz dött
vállalkozót.
SAP Product Structure Synchronization: Minden kiszervezett gyártóüzem kis méret üzemnek min sül. A kiszervezett gyártóüzem olyan fizikai
telephely, amelyet a Product Structure Synchronization által támogatott gyártási-tervezési szcenárióban szerepl valamely beszállító vagy partner
tulajdonol vagy üzemeltet.
Közepes Méret Üzem: 501-5 000 alkalmazottal rendelkez üzem. Az üzem olyan fizikai telephely, amelyet egy, a Szoftver által támogatott vállalat
tulajdonol vagy üzemeltet. Az üzemre jutó alkalmazottak száma magában foglalja az üzemben dolgozó valamennyi alkalmazottat és szerz dött
vállalkozót.
Nagy Méret Üzem: több mint 5 000 alkalmazottal rendelkez üzem. Az üzem olyan fizikai telephely, amelyet egy, a Szoftver által támogatott vállalat
tulajdonol vagy üzemeltet. Az üzemre jutó alkalmazottak száma magában foglalja az üzemben dolgozó valamennyi alkalmazottat és szerz dött
vállalkozót.
Az „SAP Operations Management for Mining” esetében az üzem lehet bánya, ércdúsító, feldolgozó üzem, kohó, finomító, logisztikai központ
(áruraktár), illetve kiköt . Az alkalmazottak köre magában foglalja az üzemeltetésben részt vev saját alkalmazottakat, szerz déses vállalkozókat,
adminisztratív és karbantartási dolgozókat.
Szolgáltatási Pont (PoD, Point of Delivery): olyan pont, ahol közm - vagy egyéb szolgáltatás nyújtására kerül sor.
Portfólió Költségvetés az „SAP Business Planning for T&L” vagy az „SAP New Product Development and Introduction for CP” csomagban: azon
kombinált „aktív” portfóliótételek egy teljes (naptári vagy üzleti) évre vonatkozó költségvetésének összege, amelyek az „SAP Business Planning for T&L”
vagy az „SAP Product Development and Introduction for CP”megoldásban találhatók.
Értékesítési Pont (Point of Sales, POS): egy fizikai áruház vagy „shop-in-shop” üzlet. Az árképzés a törzsadatbázisban rögzített POS tranzakciók
összes számán alapul.
POS Tranzakciók: az SAP CRM rendszer által generált egyszeri rendelési dokumentumokon alapuló megrendelések, illetve az SAP CRM rendszerben
végrehajtott PoS (Point-of-Sale) tranzakciós tételek éves száma.
Private Banking / KKV Számlák: a Private Banking / SME Számlák száma. Betétszámla-termékek bizonyos fokú ügyfélre szabhatósággal. A Private
Banking / KKV Számlák keretszerz désbe is foglalhatók, és ebben az esetben az „SAP for Banking” alkalmazásban vagy küls rendszerben is
kezelhet k.
Private Banking, Komplex Egyéni, KKV Hitelek: A Private Banking, Komplex Egyéni, vagy KKV Hitelek száma. Ez az üzletágtípus bizonyos fokig
ügyfélre szabható, magánszemélyeknek ill. kis- és középvállalkozásoknak szóló termékek kezelését foglalja magában. A termékpaletta a lakossági
banki termékekkel megegyez típusú, ám annál komplexebb, nagyobb mértékben testreszabható és magasabb érték termékeket tartalmaz.
Állami Szektor Tervezett Kiadásai: az állami szektor éves tervezett kiadásai az egész költségvetési évre szóló beszerzési kötelezettségek publikált
nyilvántartása alapján.
K+F Kiadások: a vállalat vagy az érintett üzleti egységek K+F tevékenységeinek éves kiadásai a pénzügyi beszámoló alapján, beleértve a létszámot, a
felszerelést és a kapcsolódó projekteket.
Kockázati céltartalék-képzéshez kapcsolódó t ke: az alábbi mérlegtételek összege:
(1) Ügyfeleknek adott kölcsönök és el legek
(2) Bankoknak adott kölcsönök és el legek
(3) Befektetett pénzügyi eszközök amortizált értéken.
Lakossági Számlák: a Lakossági Számlák száma. A Lakossági Számlák szabványos, egyszer struktúrájú és kis érték betéti termékek a tömegpiac
számára. A bels számlákat szintén lakossági számlaként kell besorolni. A Lakossági Számlák keretszerz désbe is foglalhatók.
Lakossági Számlák és Lakossági Hitelek: a lakossági számlák és lakossági hitelek összesen.
Lakossági Számlák: a Lakossági Számlák száma. A Lakossági Számlák szabványos, egyszer struktúrájú és kis érték betéti termékek a tömegpiac
számára. A bels számlákat szintén lakossági számlaként kell besorolni. A Lakossági Számlák keretszerz désbe is foglalhatók.
Lakossági Hitelek: a Lakossági Hitelek száma. A lakossági hitelek szabványos hiteltermékek a tömegpiaci (lakossági) szegmens számára. A
termékpaletta általában egyszer struktúrájú, kis érték hiteleket foglal magában.
Lakossági Cashflow: a cash flow alapú lakossági hitelek a tömegpiaci (lakossági) szegmensnek szóló szabványos készpénzalapú hiteltermékeket
jelentik. A termékpaletta olyan egyszer struktúrájú és kis érték hiteleket foglal magában, amelyek fogyasztási termékek, pl. autó vagy utazás
finanszírozására szolgálnak.
Lakossági Ügyfelek: az Ügyfélfájlok száma, amely megfelel az üzleti partnerek számának (meglév vagy kilátásban lév ügyfelek, kapcsolattartók
stb.); ezek meg vannak különböztetve Lakossági Ügyfelek, Vállalati Ügyfelek és Banki Alkalmazottak (Employee Help Desk esetén) szerint; valamennyi,
a megoldás tervezett használata szempontjából érintett vagy érdekelt üzleti partnert (adott részleg/fiók, ügyfélcsoport stb.) számba kell venni.
Az SAP Solution Managert használó Employee Help Desk esetén ezt a mér számot kell alkalmazni a help desk személyzetére. A csak problémákat
bejelent alkalmazottaknál „Employee User” licencbe vétele szükséges.
Lakossági Hitelek: a Lakossági Hitelek száma. A lakossági hitelek szabványos hiteltermékek a tömegpiaci (lakossági) szegmens számára. A
termékpaletta általában egyszer struktúrájú, kis érték hiteleket foglal magában.
Bevételi bruttó forgalmi hozam:a számlázott bevétel és a hozzá kapcsolódó harmadik felek által biztosított szállítások közötti különbség. Számlázott
bevétel: egy adott ügyfélnek spedit rmegbízás alapján egy év során kiszámlázott összes díj. A szállítási kiadás, amennyiben alkalmazható, a TM
rendszerben az év során küls üzleti partnereknek leadott megrendelésekként azonosított szállítások és szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások
költsége.

SAP Confidential
SAP Software Use Rights HUNGARIAN huGLOBAL.v.10-2012

25

Szellemi tulajdonjogi kiadások: a vállalat szellemi tulajdonjogok megszerzésére irányuló éves kiadásainak összege. A Szellemi tulajdonjogi kiadások
tartalmazzák azon ügyletek pénzügyi érvényesítését, melyek az SAP IPM-ben megjelennek, de nem járnak befizetéssel, mint pl. a
barterügyletek.
SAP értékesítést használó Értékesítési Munkatársak: az SAP CRM Sales szoftvert használó munkatársak (beleértve a szerz déses dolgozókat) és
üzleti partnerek száma összesen.
Megrendelések: az SAP CRM-ben generált, ott végrehajtott rendelési dokumentumokon alapuló megrendelések éves száma.
Értékesítés értéke: az „SAP Product Sales and Distribution for Media” eszközben egy év során létrehozott értékesítés becsült teljes értéke.
Fedezett Vállalati Követelések: nagy mértékben testre szabható, egy vagy több fedezettel biztosított követelések (kölcsön, hitelkeret stb.) a vállalati
piac számára, amelyeket az „SAP for Banking” alkalmazásban vagy küls rendszerben kezelnek.
Fedezett Mikrohitelek: egy bank vagy egyéb pénzintézet által az ügyfélnek meghitelezett kisebb pénzösszeg, amelyet fedezet ellenében nyújtanak
magánszemélynek, vagy csoportos hitelezés útján.
Fedezett Private Banking, Komplex Egyéni, KKV Követelések: nagy mértékben ügyfélre szabható, egy vagy több fedezettel biztosított követelések
(kölcsön, hitel, hitelkeret), amelyeket az „SAP for Banking” alkalmazásban vagy küls rendszerben kezelnek.
Fedezett Lakossági Követelések:a tömegpiaci szegmensnek szóló, egy vagy több fedezettel biztosított szabványos követelések (kölcsön, hitel,
hitelkeret stb.), amelyeket az „SAP for Banking” alkalmazásban vagy küls rendszerben kezelnek.
Szolgáltatással kapcsolatos megkeresés: a szolgáltatással kapcsolatos megkeresések száma egy évben, beleértve az alábbi szolgáltatástípusokat:
reklamáció, szolgáltatás-megrendelés, szolgáltatási probléma, szolgáltatás-igénylés, módosításra vonatkozó javítási megrendelés, garanciális igények
és problémák.
Szolgáltatási Alkatrészek Készlete: a szolgáltatásban használt alkatrészek készletének aktuális értéke a mérleg fordulónapján, a mindenkori
számviteli alapelveknek megfelel en.
Szolgáltatás-igénylések és garanciális igények: a szolgáltatással kapcsolatos megkeresések száma egy évben, beleértve az alábbi
szolgáltatástípusokat: reklamáció, szolgáltatás-megrendelés, szolgáltatási probléma, szolgáltatás-igénylés, módosításra vonatkozó javítási
megrendelés, garanciális igények és problémák, valamint az (ERP-ben feldolgozott) garanciális igények száma.
Szállítmány: egy rakomány fizikai elszállítását jelenti a származási helyét l a rendeltetési helyére. A Szállítmányok a szoftverben egy egyéves
id szakra vonatkozóan szerepl gy jt szállítmányok.
Logisztikai
Szolgáltatók:
a Szállítmányok
a
rendszerben
egy
egyéves
id szakra
vonatkozóan
szerepl
gy jt szállítmányok
(megrendelések/el jegyzések/feladatok vagy cikksorok). A szakmában használatos (közúti, légi) „fuvarlevél”, ill. hajórakjegy az SAP rendszerben
szintén szállítmányt jelent.
Malomipari termékek: A szállítmányok a rendszerben egy egyéves id szakra vonatkozóan szerepl
szállítmányok jelölik a kiszállításokat, szállítmányokat, konténereket, teherautókat vagy vasúti vagonokat.

gy jt szállítmányok. A malomiparban a

Fogyasztási cikkek: a Szállítmányok a rendszerben egy egyéves id szakra vonatkozóan szerepl gy jt szállítmányok. A fogyasztási cikkek ágazatban a
szállítmányok jelölik a kiszállításokat, megrendeléseket és rakományokat (=járm veket).
Postai szolgáltatások: a Szállítmányok a rendszerben egy egyéves id szakra vonatkozóan szerepl gy jt szállítmányok. A kiszállítások mindig
szállítmánynak számítanak. Ezen túl a konténerek, kezelési egységek, megrendelések, járm vek vagy csomagok is lehetnek szállítmányok.
Kis érték tételek (Small Tickets): lízingszerz dés keretében finanszírozott objektumok (eszközök) száma egy naptári évben. A finanszírozási
összegt l függ en az „SAP Leasing”-en belül 5 különböz méret került meghatározásra. Kis érték tételek: például kisebb gépjárm vek, orvosi
eszközök, IT-berendezések (eszközérték 5 001 EUR - 50 000 EUR között).
Alkatrészek Törzsdokumentumai: aszolgáltatásban használt alkatrészek készletének aktuális értéke a mérleg fordulónapján, a mindenkori számviteli
alapelveknek megfelel en.
Kiadási Volumen: egy vállalat áruk és szolgáltatások közvetlen vagy közvetett beszerzésével kapcsolatos valamennyi kiadásának éves összege.
Az SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE-Inbound) licencbe vételekor csak a Brazíliára vonatkozó Kiadási Volumen vehet figyelembe.
El fizetés: az ügyfél és a szolgáltató között egy szolgáltatás bizonyos feltételek mellett történ elérésére vagy használatára vonatkozóan létrejött
megállapodás. Egy ügyfél vagy el fizet egy vagy több különböz el fizetéssel rendelkezhet különböz vagy hasonló szolgáltatásokra.
Egy csomagban szerepl minden f szolgáltatásra szóló el fizetés 1 el fizetésnek számít.
Például kiskereskedelmi használat esetén egy Triple Play csomagnál, amely mobil-, szélessávú internet és IPTV-szolgáltatást tartalmaz, 3 külön
el fizetést kell felszámítani.
Például vállalatok közötti használat esetén Keretszerz désnél minden egyes alkalmazottal való alszerz déshez kapcsolódó el fizetés külön
felszámításra kerül. Ez az Elektromobilitási szolgáltatások esetében aktív el fizetést jelent.
Szindikált Hitelek: nagykereskedelmi volumen , azaz nagy érték Szindikált Hitelek (pl. infrastrukturális projektekhez).
Telekommunikációs Megrendelések: a telekommunikációs megrendelések és el fizetések (egyedi vagy csomagban nyújtott szolgáltatásokra),
módosítások (pl. tarifákban vagy el fizetésben) és felmondások teljes száma egy évben.
Címek: a legutóbbi három évben aktívan kezelt címek száma a kiadó adatai alapján.
Kitermelt Tonnaforgalom: az egy napon kitermelt maximális tonnaforgalom.
Utazáshoz/járm höz kapcsolódó szolgáltatások (naponta): a konvergens terhelési rendszer által egy nap alatt feldolgozott összes tranzakció száma,
amely árképzési eredményként kerül meghatározásra (ahol egy Eseményrészlet illetve Számlázható tétel bevitele egy vagy több árképzési eredményt
generálhat). Amennyiben az Utazáshoz/járm höz kapcsolódó szolgáltatásban több szerepl vesz részt, akkor a tranzakciók eredeti számához az
elszámolást végz „SAP Convergent Charging” (konvergens terhelési) motor által generált kiegészít tranzakciókat is hozzá kell adni.
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Tranzakciók Napi Száma: a konvergens terhelési rendszer által egy nap alatt feldolgozott összes tranzakció száma, amely árképzési eredményként
kerül meghatározásra (ahol egy bevitel egy vagy több árképzési eredményt generálhat).
A licencbe vett Tranzakciók Napi Számának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy lefedje a csúcsterhelés napokat is, azaz az árazási teljesítményt
tükröz aktuális Tranzakciók Napi Száma nem haladhatja meg a licencbe vett Tranzakciók Napi Számát az év egyetlen napján sem.
El refizetett Telekommunikáció: árképzési vagy terhelési eredmények olyan számlák esetében, amelyeknél az igénybe vett szolgáltatásokat el re
kifizették.
Utólag Fizetett Telekommunikáció: árképzési vagy terhelési eredmények olyan számlák esetében, amelyeknél az igénybe vett szolgáltatásokat
utólag, számla vagy fizetési értesít alapján fizetik ki.
Utazási Igények – Minden olyan Utazási Jelentés vagy Költségjelentés, amelyet az SAP TM alkalmazásban rögzítenek, és igényként küldenek be.
Járm vek: a megrendelt, befejezett tételek száma egy évben. A befejezett tétel jelenthet gépjárm veket vagy nagyobb berendezéseket, pl. motorokat,
tengelyeket és váltórendszereket.
Nagyon nagy érték tételek (Very Big Tickets): lízingszerz dés keretében finanszírozott objektumok (eszközök) száma egy naptári évben. A
finanszírozási összegt l függ en az „SAP Leasing”-en belül 5 különböz méret került meghatározásra. Nagyon nagyérték tételek: például hajók,
er
vek, olajfúrótornyok, repül gépek, komplex IT-projektek (eszközérték >500 000 EUR).
Nagyon kis érték tételek (Very Small Tickets): A nagyon kis érték tételek a lízingszerz dés keretében finanszírozott objektumok (eszközök vagy
eszköz nélküli szolgáltatások) száma egy naptári évben. A finanszírozási összegt l függ en az „SAP Leasing”-en belül 5 különböz méret került
meghatározásra. Nagyon kis érték tételek: például asztali és laptop számítógépek, fénymásolók, nyomtatók (eszközérték 0 EUR - 5 000 EUR között).
Szervezet Súlyozott Mérete Teljes Idej Egyenértékben (FTE) kifejezve: a szervezet súlyozott mérete a szervezetben foglalkoztatott Teljes Idej
Egyenérték (FTE) létszámát jelenti, beleértve a katonai és civil személyzetet és tartalékosokat is.
Raktár: egy gyár vagy telephely olyan épülete, helyisége vagy területe, amelyet áruk, nyersanyagok vagy alkatrészek (befejezetlen termékek) tárolására
használnak.
Kis Raktár: olyan Raktár, amelyben naponta legfeljebb 5 000 cikket tárolnak. A Raktár egy gyár vagy telephely olyan épülete, helyisége vagy területe,
amelyet áruk, nyersanyagok vagy alkatrészek (befejezetlen termékek) tárolására használnak. Raktárméret meghatározása céljából a szállítási cikk egy
adott áruátvétel vagy árukiadás tényleges szállításának egyedi beérkez vagy kimen szállítási tétele, amely a következ ket tartalmazhatja: anyag,
mennyiség, helymeghatározás, betárolás vagy kitárolás dátuma, sarzs.
Közepes Raktár: olyan Raktár, amelyben naponta 5 001- 35 000 közötti számú cikket tárolnak. A Raktár egy gyár vagy telephely olyan épülete,
helyisége vagy területe, amelyet áruk, nyersanyagok vagy alkatrészek (befejezetlen termékek) tárolására használnak. Raktárméret meghatározása
céljából a szállítási cikk egy adott áruátvétel vagy árukiadás tényleges szállításának egyedi beérkez vagy kimen szállítási tétele, amely a
következ ket tartalmazhatja: anyag, mennyiség, helymeghatározás, betárolás vagy kitárolás dátuma, sarzs.
Nagy Raktár: olyan Raktár, amelyben naponta több mint 35 000 cikket tárolnak. A Raktár egy gyár vagy telephely olyan épülete, helyisége vagy
területe, amelyet áruk, nyersanyagok vagy alkatrészek (befejezetlen termékek) tárolására használnak. Raktárméret meghatározása céljából a szállítási
cikk egy adott áruátvétel vagy árukiadás tényleges szállításának egyedi beérkez vagy kimen szállítási tétele, amely a következ ket tartalmazhatja:
anyag, mennyiség, helymeghatározás, betárolás vagy kitárolás dátuma, sarzs.
A Web Channel User küls Üzleti Partnerek olyan alkalmazottjait jelenti, akik jogosultsága csak arra terjed ki, hogy a web csatorna szoftver
segítségével B2B (vállalatok közötti) értékesítést és szolgáltatáskezelést ill. felhasználó-karbantartást végezzen.
Az „SAP NetWeaver” leggyakrabban használt mér számai
Processzor: Minden olyan Processzort, amely a licencbe vett szoftvernek legalább egy részét futtatja, teljes egészében figyelembe kell venni.
A fizikai Processzorok megszámlálásakor a fizikai Processzor minden olyan magját, amely a licencbe vett szoftvernek legalább egy részét futtatja
(beleértve az ideiglenesen kijelölteket vagy csúcsid szakban használtakat), teljes egészében figyelembe kell venni.
A virtuális Processzorok megszámlálásakor a virtuális Processzor minden olyan magját, amely a licencbe vett szoftvernek legalább egy részét futtatja
(beleértve az ideiglenesen kijelölteket vagy csúcsid szakban használtakat), teljes egészében figyelembe kell venni. Amennyiben a szoftver kizárólag
virtuális környezetben fut, fizikai Processzorok nem vehet k figyelembe.
A Processzor mér számának kalkulálása: minden Processzor esetében a processzor els magját 1-gyel kell szorozni, minden további magot pedig 0,5tel. Ezután az összes Processzorra kapott értéket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.
Adaptertípus:a Háttéralkalmazások Adaptereit minden egyes felhasználási módhoz licencbe venni kell (pl. Oracle-, Siebel- vagy egyéb csatlakozás),
függetlenül a telepített eszközök vagy kapcsolódó rendszerek számától, illetve attól, hogy az adaptert egy SAP PI-t igényl SAP-megoldással együtt,
vagy egyedileg fejlesztett szcenárióban használják.
Havi GB: az adott SAP alkalmazás által feldolgozott összes üzenet Gigabyte-ban (GB) kifejezett havi mennyisége.
Telepített eszköz: a szoftvernek egy kijelölt berendezésen telepített példánya.
Blade memória: a blade számítógép memóriája.
EDI Kapcsolat: egyedi elektronikus adatcsere kapcsolat egy partnerrel egy adott típusú és formátumú, elküldött vagy beérkezett dokumentumra
vonatkozóan, amely a B2B b vítmény legalább egy összetev jét alkalmazza. Egy EDI kapcsolatnak számít az integrált partner (pl. feladó, címzett),
dokumentumtípus (pl. megrendel k, számlák) és formátum (EDIFACT, egyedi), valamint irány (bejöv , kimen ) összessége. Például ha 10 partner
használja az EDIFACT bejöv megrendel dokumentumot és az EDIFACT kimen megrendel dokumentumot, akkor az 20 partner EDI kapcsolatnak
számít. B2B hubbal (mint pl. Ariba, GXS, Sterling Commerce) vagy EDI portállal való integráció esetén a címzett partner helyszínei a hub vagy a portál
infrastruktúrája mögött találhatóak. Ebben az esetben nem a hubbal való EDI kapcsolatot számítják be, hanem a végs címzettként megjelölt partnerrel
való EDI kapcsolatot.
Küls Közösség Tagjai: szervezetek, például iskolák, egyetemek, jótékonysági intézmények, kormányzati szervek vagy üzleti partnerek nem
alkalmazásban lév tagjai, beleértve többek között, de nem kizárólag, az ügyfeleket, forgalmazók alkalmazottait és szállítókat, akik kizárólag az „SAP
Enterprise Portal” elérésére rendelkeznek licenccel. A Küls Közösség Tagjai nem jogosultak egyéb SAP szoftvereknek vagy azok megfelel
összetev inek használatára. Az olyan együttm ködésre épül üzleti szcenáriókban, amelyek az „SAP Enterprise Portal”-on kívüli egyéb szoftver
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használatát igénylik, a részt vev
szoftverhez.

üzleti partnerek alkalmazottainak Nevesített Felhasználókként licenccel kell rendelkezniük a megfelel

SAP

Üzleti Partner Objektum: a „Master Data Management” rendszerben tárolt üzleti partner típusú objektumok összes száma. Ez az összes szállítói
objektum összege, valamint bármelyik felhasználó által definiált üzleti partner típusú objektum (Szállító, B2B ügyfél, B2B Kapcsolattartó, Alkalmazott,
Üzleti Partner, stb.) A felhasználó által definiált objektumok az MDM eszközzel hozhatók létre az MDM adatraktárban történ kezelés céljából. Az Üzleti
Partner egy szervezeten belüli természetes személy vagy személyek csoportja, illetve maga a szervezet, amely bármilyen típusú üzleti kapcsolatban áll
egy vállalattal.
Fogyasztói Objektum: a „Master Data Management” rendszerben tárolt fogyasztó (Consumer) típusú objektumok összes száma. Ez a szám tartalmaz
valamennyi B2C Customer, B2C Contact és Citizen objektumot, továbbá bármilyen egyéb, felhasználó által definiált Consumer típusú objektumot. A
felhasználó által definiált objektumok az MDM eszközzel hozhatók létre az MDM adatraktárban történ kezelés céljából. A fogyasztó olyan természetes
személy vagy személyek csoportja (pl. háztartás), amely bármiféle üzleti kapcsolatban áll a vállalattal.
Döntés Szolgáltatási Eszközcsomag: 25 szabály és kifejezés gy jteménye (kizárva a kifejezésként értelmezett állandókat).
Törzsadat Objektumok: az „SAP NetWeaver Master Data Management” és az „SAP Master Data Governance System” rendszerekben tárolt törzsadatobjektumok összes száma.
Termék és Egyéb Adatobjektumok: a „Master Data Management” rendszerben tárolt olyan törzsadat-objektumok összes száma, amelyek nem a
Pénzügy vagy Üzleti Partner típusokba tartoznak. Ez az összes anyag objektum összege, valamint bármelyik felhasználó által definiált objektum az
alábbi típusok közül (Termék, Cikk, Szerz dés, Helyszín, Eszköz, stb.) A felhasználó által definiált objektumok az MDM eszközzel hozhatók létre az
MDM adatraktárban történ kezelés céljából.
Adat-gyorsítótár Terméke: az ár a Termékadat-gyorsítótárban található termékek számán alapul.
Bels Felhasználó Azonosítók: azoknak a Licencvev szervezetén belül dolgozó személyeknek (alkalmazottak, szerz déses dolgozók és kiszervezett
munkaer ként dolgozó személyzet) száma összesen, akik hitelesítési és/vagy felhasználói információit a licencbe vett Csomag funkcionalitása kezeli.
Küls Felhasználó Azonosítók: azoknak a Licencvev szervezetén kívüli személyeknek (akik nem alkalmazottak, szerz déses dolgozók vagy
kiszervezett munkaer ként dolgozó személyzet) száma összesen, akik hitelesítési és/vagy felhasználói információit a licencbe vett Csomag
funkcionalitása kezeli.
Bejegyzések: a f SAP üzleti objektumok összes száma és/vagy az SAP NetWeaver Folders Management alkalmazásban található esetek száma. Az
Archivált Bejegyzések, vagyis az archivált üzleti objektumokhoz csatolt adatok a számolásnál nem vehet k figyelembe. A f objektum az az objektum,
amelyre a bejegyzés utal.
Ha az SAP NetWeaver Folders Management alkalmazás az alkalmazottak fájljainak kezelésére szolgál, az SAP HCM rendszerben kezelt
alkalmazottak a számlálandó f objektumok . Ha számlázáshoz használják, akkor a hitelez k és adósok a számlálandó f objektumok. Ha az SAP
Real Estate Management alkalmazásban használják, akkor az ingatlan objektumok (beleértve, de nem kizárólag az ingatlan szerz dések, üzleti
entitások, épületek, telekrészek, bérlési objektumok, építészeti objektumok, és telekparcellák) a számlálandó f objektumok. Ha esetek
használatával a berendezés-módosítások kezelésére használják, a módosítási kérelmek száma számlálandó.
Port: kommunikációs csatorna.
Címzettek: a licencbe vett szoftverrel készült jelentéseket megkapó személyek száma.
Kivont Rendszerek: azon rendszerek száma, amelyek az „SAP NetWeaver Information Lifecycle Management” eszköz segítségével eltávolításra
kerültek.
Küls Szolgáltatáshívások: azoknak az egy naptári éven belüli küls HTTP-kérelmeknek a száma összesen, melyeket az SAP NetWeaver Gateway
Server dolgoz fel. Küls HTTP-kérelmek: olyan kérelmek, melyeket a Licencvev azon fogyasztói nyújtanak be, akik számára nem szükséges Nevesített
Felhasználói licenc. Ebbe nem számítanak bele a metaadat kérelmek és az olyan SAP Szoftverb l érkez kérelmek, mely tartalmazza az SAP
NetWeaver Gateway futásidej szoftvert.
Az LVM Példányok a felügyelt SAP alkalmazás központi alkalmazásszolgáltatásainak els dleges alkalmazásszervere, beleértve a sorba állítási és az
üzenetkezelési szolgáltatásokat (például központi példány); a felügyelt SAP alkalmazással társított, nem központi példány szerep SAP Web AS
példányokat (például párbeszédpéldányok); a felügyelt SAP alkalmazás els dleges adatbázisát (például adatbázispéldány); illetve a felügyelt SAP
alkalmazással társított TREX és LiveCache minden el fordulását.
A másolási, klónozási és frissítési lehet ség esetén csak a forrásrendszer els dleges rendszeradatbázisát kell figyelembe venni a számláláshoz. Ha a
felügyelt rendszerekhez több adatbázis van beállítva (például árnyékadatbázis, adatbázis cluster, LiveCache stb.), akkor ezek együttesen egy
adatbázisnak számítanak, függetlenül a beállított adatbázisok körét l és számától.
A harmadik felekt l származó, azaz nem az SAP által készített alkalmazások, illetve az egyéni fejlesztés keretében kialakított alkalmazások esetén a
teljes alkalmazás – architektúrájától függetlenül – egyetlen LVM Példánynak tekintend az SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management
szemszögéb l.
Az „SAP HANA” leggyakrabban használt mér számai
Memória gigabyte-ban: a HANA szoftverrel használható összes memória gigabyte-ban mért mennyisége. A licencbe vett HANA egységek egyenként
64 Gigabyte memóriát tartalmaznak.
Az általános kiegészít termékek leggyakrabban használt mér számai
Ügyfél-interakciók: a támogatott vagy önkiszolgáló típusú ügyfél-interakciók száma az RTOM motor egy vagy több javaslatával kapcsolatban, egy év
folyamán. Az RTOM javaslata lehet keresztértékesítés, felülértékesítés, vagy a következ legjobb lépés ajánlása.
Vállalati Projektcsatlakozáshoz Telepített Eszközök: a harmadik felek termékeihez tartozó telepített eszközök száma (azaz a harmadik felek
projektrendszerében található telepített eszközök száma, amelyek SAP rendszerekhez fognak csatlakozni).
Portfólió Költségvetés az „SAP Portfolio and Project Management” által (a „Resource and Portfolio Management” kapacitások segítségével)
nyilvántartva: a teljes (naptári vagy üzleti) évre vonatkozó költségvetés olyan kombinált „aktív” portfóliótételekb l, amelyeket az „SAP Portfolio and
Project Management” tárol (a „Resource and Portfolio Management” kapacitások segítségével).
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Szerz dések: azon szerz dések száma, amelyeket a vállalat az alkalmazáson belül kíván kezelni. A szerz dések teljes száma magában foglalja
valamennyi funkció szerz déseit, beleértve a beszerzést, az értékesítést, a jogi tevékenységet, a partnerkezelést, a humáner forrás-kezelést, az
ingatlant és a szervezet valamennyi egyéb funkcióját.
Work-Center: a „Kanban Work-Center”, vagy a „Pacemaker Work-Center”. A Work Center lehet „önálló” er forrás, vagy „er forrás-csoport”, ahol a
csoport számára egységes ütemtervet dolgoznak ki.
Auto-ID Hely: egy postai címmel azonosítható fizikai helyszín, ahol egy vagy több, az „Auto-ID Enterprise” és/vagy az „Auto ID Infrastructure”
szoftverhez kapcsolódó készülék adatokat rögzít és továbbít. Különálló Helyeknek tekinthet k azok a különálló fizikai struktúrák, amelyek ugyanazon a
postacímen találhatók, és nincs közös faluk.
Adatbázis Mérete: a produktív rendszer adatbázisának mérete, amelynek kiszámítása minden egyes rendszerre (azaz minden egyes ERP, BI és CRM
rendszerre) egyedileg történik. Az „SAP NetWeaver Information Lifecycle Management” esetében az Adatbázis Mérete azon produktív SAP rendszer
teljes adatbázismérete, amelyen az „SAP NetWeaver ILM Retention Management” rendszer fut.
Er források: egyedileg azonosított felhasználók és berendezéselemek, beleértve azokat a gépeket, eszközöket és szkennereket, amelyek közvetlenül
vagy közvetetten adatokkal látják el az „SAP Manufacturing Execution System”-et, vagy annak adataihoz hozzáférnek.
Javaslatok: az RTOM rendszer által egy naptári évben létrehozott javaslatok összes száma.
Alkalmazottak (SAP MII): az SAP MII-t használó üzemekben és támogató helyszíneken dolgozó alkalmazottak összes száma, ahol az alkalmazott
azon dolgozókat, mobil dolgozókat, vállalkozókat és partnereket jelenti, akik az említett üzemekkel/helyszínekkel kapcsolatba hozhatók.
„BCM multi-channel User” (BCM Többcsatornás Felhasználó): olyan felhasználó (ügyintéz és/vagy felügyel ), aki ügyfélszolgálati központban
dolgozik, több kommunikációs csatornán (hang, e-mail, chat) keresztül beérkez megkereséseket fogad, és/vagy kimen kampányhívásokat bonyolít,
és/vagy felügyeleti eszközöket alkalmaz az ügyfélszolgálati központ ügyintéz inek felügyeletére.
„BCM voice-only User” (BCM csak hangos csatornán m köd Felhasználó): olyan felhasználó (ügyintéz ), aki ügyfélszolgálati központban
dolgozik, és kizárólag hangos csatornán fogad beérkez megkereséseket, illetve kizárólag kimen kampányhívásokat bonyolít.
„BCM personal-telephony User” (BCM személyes telefonos Felhasználó): olyan felhasználó, aki a rendszert irodai telefonálásra használja, az
ügyfélszolgálati központhoz tartozó funkciók igénybevétele nélkül.
„BCM reporting User” (BCM reporting Felhasználó): a kommunikációs statisztikákhoz összegy jtött felhasználók (többcsatornás, csak hangos
csatornán m köd , illetve személyes telefonos) összes száma az „SAP Business Communications Management” ügyfélrendszerben.
„BCM Rapid Deployment Edition User”: olyan felhasználó (ügyintéz és/vagy felügyel ), aki ügyfélszolgálati központban dolgozik, kizárólag hangos
formában beérkez megkereséseket fogad, és az el re definiált „SAP Business Communications Management Rapid Deployment” ügyfélrendszerben
el re definiált kommunikációs statisztikákat tekint meg.
Meghatározott Üzleti Tranzakciók: a szolgáltatáshoz kapcsolódó tranzakciók éves száma, beleértve az alábbi szolgáltatástípusokat: szolgáltatási
problémák, szolgáltatás-igénylések, problémák, módosítás igénylése és információkat tartalmazó cikk.
Összesített Adatbázis Méret: valamennyi olyan produktív SAP-rendszer adatbázismérete, amelyekben az ügyfél az „SAP Landscape Transformation”
megoldást használja.
Az egy konfigurációban lév tételek száma a megoldás használata során a CRM ajánlatban generált egyedi tételek mennyisége.
A vasérc, acél és szén éves mennyisége tonnában az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity Procurement” alkalmazásban az alábbi
árucikkek értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja: vasérc, acél, szén.
A napi hordó k olaj-egyenérték (Barrel of Oil Equivalent per Day, BOEPD) az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity Procurement”
alkalmazásban olajra, olaj-egyenértékre és gázra vonatkozóan az alábbi árucikkek értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja:
nyersolaj, földgáz, folyékony földgáz, etanol, benzin, sugárhajtóm üzemanyag/kerozin, f olaj.
A közönséges fém, gabona és cukor éves mennyisége tonnában az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity Procurement”
alkalmazásban az alábbi árucikkek értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja: volfrám, molibdén, tantál, magnézium, kobalt,
bizmut, kadmium, titán, cirkónium, antimon, mangán, berillium, króm, germánium, vanádium, gallium, hafnium, indium, nióbium, rénium, tallium,
uránium, papírmassza, papír, búza, kukorica, rizs, cukornád.
Az alumínium, szemestermények és más f bb termények éves mennyisége tonnában az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity
Procurement” alkalmazásban az alábbi árucikkek értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja: alumínium, zab, árpa, rozs,
burgonya, manióka, szójabab.
A színesfémek éves mennyisége tonnában az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity Procurement” alkalmazásban az alábbi
árucikkek értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja: réz, ólom, cink.
A kávé, olajosmagvak, hús és tejtermékek éves mennyisége tonnában az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity Procurement”
alkalmazásban az alábbi árucikkek értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja: kávé, repce, kanola-repce, napraforgómag,
földimogyoró, olajok és zsírok, olajpogácsa, él marha, növendékmarha, sovány sertéshús, szalonna, CME tej, vaj, zöldség-gyümölcs, gyapot, juta,
narancslé, almalé-koncentrátum, cukor, f részáru, dohány, gumi.
Az ón, nikkel, kakaó és tea éves mennyisége tonnában az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity Procurement” alkalmazásban az
alábbi árucikkek értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja: ón, nikkel, kakaó, tea.
Az ezüst éves mennyisége unciában az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity Procurement” alkalmazásban az alábbi árucikkek
értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja: ezüst.
Az ezüstön kívüli nemesfémek éves mennyisége unciában az „SAP Commodity Sales” és az „SAP Commodity Procurement” alkalmazásban
az alábbi árucikkek értékesítési vagy beszerzési volumenének maximumát mutatja: arany, platina, palládium, ruténium, ródium, ozmium, irídium.
Küls Tanulók: azok a küls (nem az ügyfél alkalmazásában álló) személyek, akik egy évben legalább egy kurzusra beiratkoznak.
Készülékmodell: minden olyan készülék, amely egy adott hardverszolgáltató termékmodell családjához tartozik.
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Harmadik Felek Kiegészít Termékeinek leggyakrabban használt mér számai
Folyamatszerverek: minden olyan szerver (fizikai vagy virtuális), ahol betervezett feladatokat kell kezelni.Folyamatszerver szükséges minden egyes
csatlakoztatott alkalmazás, szerver vagy operációs rendszer (OS) esetében (virtuális vagy fizikai) olyan egyedi azonosítóval, amelyen végrehajtják a
felügyelni, kezelni és irányítani kívánt folyamatokat. Az Ügyfél minden egyes megvásárolt Folyamatszerver mellé 1 produktív és 3 nem-produktív
környezetet kap (pl. egy a produktív környezet meghibásodása esetére, egy a fejlesztéshez és egy a teszteléshez).
Számla: a cockpiten (m szerfalon) áthaladó, egyeztetésre váró minden egyes tétel egy adott évben.
Felhasználók és rlapfelhasználók: olyan alkalmazottak, akik az „Adobe - Enable the Enterprise” program alapján Interaktív
A 40 rlapot tartalmazó csomag 40 darab újonnan létrehozott vagy módosított Interaktív

rlapokhoz férnek hozzá.

rlapot jelent, amelyet épp használnak.

„Professzionális Felhasználók”: az ügyfélnél található összes „SAP Professional” és „SAP Limited Professional” nevesített felhasználó, tekintet nélkül
arra, hogy ténylegesen használják-e a programot, vagy sem.
Szcenáriók: az „SAP Process Performance Management by Software AG” megoldásban az SAP megoldástérképei alapján használt szcenáriók. Az
SAP megoldástérképeivel kapcsolatban b vebb információ található az sap.com alábbi oldalán: http://www.sap.com/solutions/businessmaps/index.epx
Teherautók: olyan járm vek, amelyek rendeléskezelése az alkalmazásban történik.
Monitorozott felhasználók: azok az alkalmazottak, akiket monitoroznak vagy akik jogosultságot kapnak a jelentéskészít konzol használatára.
Kezelt Er források: az „SAP Workforce Scheduling & Optimization by ClickSoftware” programban kezelt ügyfélalkalmazottak, szállítójárm vek és/vagy
bármely egyéb egyedi er források száma.
Beosztott Kormányzati Tisztvisel : a közigazgatás, közbiztonság területén, vagy kormányzati ügynökségnél dolgozó alkalmazott, aki szerepel a
szolgálati beosztásban és/vagy szolgálatra jelölték ki.
Virtuális Felhasználó: minden olyan felhasználó, akit a szoftverben szimulálnak az SAP rendszer terhelésének tesztelése céljából.
Portal User: az SAP Portal egy adott implementációjához hozzáféréssel rendelkez
Professional User”, „ESS/MSS User” felhasználókat és a Küls Közösségek Tagjait.

licencbe vett felhasználók becsült száma, beleértve az „SAP

Loadrunner Controller: a terhelési teszt megtervezésének és végrehajtásának központi eleme.
Loadrunner Enterprise Controller: a terhelési teszt megtervezésének és végrehajtásának központi eleme, amelynek egyik összetev je webes
hozzáférést és ütemezési funkciókat biztosít.
Tesztel k: az „SAP Quality Center by HP” termékekkel dolgozó alkalmazottak. Az „SAP Test Acceleration and Optimization” használata esetén a
tesztel k az „SAP TAO”-t használó és az SAP alkalmazásokat vállalati szinten tesztel alkalmazottakat jelentik.
Összes Eszköz: a bank befektetett eszközeinek és forgóeszközeinek összessége.
Üzenetmennyiség (MB) / hónap / telepített eszköz: az egyes telepített eszközökkel végzett átváltások havi adatmennyisége MB-ban kifejezve.
Mobil felhasználó: a „DB2 Everyplace Database” adatbázisból adatokat lekérdez valamennyi felhasználó.
Berendezés: a „Sybase SQL Anywhere Database” adatbázisból adatokat lekérdez valamennyi berendezés.
VIP Felhasználó: az „SAP Visual Information for Plants by NRX”-hez hozzáfér valamennyi felhasználó.
SAP Alkalmazásérték (SAP Application Value, SAV): a Nevesített Felhasználók, Küls Közösségi Tagok (iparágakon átível és iparág-specifikus)
Szoftver Motorok és Kiegészít Termékek listaárának összege, kivéve azokat az árak és feltételek listájában megjelölt tételeket, amelyek nem képezik
részét az SAP Alkalmazásértéknek.
Szerz déses Ár: a licencszerz dés nettó értéke. Partnerek esetében a szerz déses ár a támogatási modellnek megfelel , a partner által fizetend
vételárat jelenti.
Szolgáltatás-igénylés: a szolgáltatással kapcsolatos megkeresések éves száma, beleértve az alábbi szolgáltatástípusokat: esetek, reklamációk,
garanciális igények és szolgáltatás-megrendelések.
Csatlakozó Rendszer: azon produktív „SAP Solution Manager” rendszerek összes száma, amelyek az „SAP Quality Center by HP”, „Central Process
Scheduling by Redwood”, illetve „SAP Productivity Pak by ANCILE” produktív rendszerekhez csatlakoznak.
Teljes éves költségvetés: az SAP állami szektorban tevékenyked ügyfelének (pl. ügynökség, intézmény, program vagy részleg) teljes éves
költségvetése az aktuális költségvetési id szak adatai alapján.
Felhasználást támogató er forrás:egy adott naptári évben az „SAP Multiresource Scheduling”, vagy az „SAP Multiresource Scheduling with
Optimizer” segítségével tervezett er forrás. Az er forrás lehet egy személy (pl. technikus, szervizmérnök, szerel ) vagy termelési er forrás (eszköz,
készülék, gép, vagy helyiség).
Fizetési tétel: egy fizetési megbízáson szerepl
vonatkozó tételt tartalmazhat.

különálló pénzügyi tranzakció. A fizetési megbízás 1 db megrendel re, továbbá n számú címzettre

Engedélyezett Felhasználó: az árlistában meghatározott Nevesített Felhasználó-típusok egyikeként licenccel rendelkez egyéni felhasználó.
Alkalmazotti Fájlok: az alkalmazottak és volt alkalmazottak elektronikus fájljait tartalmazó mappák.
Profil: minden csatlakozó üzleti partner számára egyedileg létrehozott, üzleti besorolásra szolgáló dokumentum. Minden egyes profilt az SAP min sít.
Például: beérkez megrendelés, kimen megrendelés-visszaigazolás, beérkez megrendelés-visszaigazolás, megrendelés megváltoztatása és törlése.
Nettó Ingatlanok, Gépek és Berendezések: azon ingatlanok, gépek és berendezések mérleg szerinti teljes értéke, amelyek az SAP-megoldásban
kerültek feldolgozásra.
Eladott Áruk Beszerzési Értéke: a vállalat által értékesített áruk és szolgáltatások el állításához közvetlenül kapcsolódó költségek összessége (pl.
anyag, munkaer , általános költségek, értékcsökkenés). Nem tartoznak ide az értékesítési, általános és adminisztrációs, továbbá a kutatás-fejlesztési
költségek. Ha az ELÁBÉ ismeretlen, akkor összege a vállalat összes bevételének 70%-a.
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Kimeneti Tranzakció: olyan különálló üzleti dokumentumot jelent, amelyet valamilyen módon a termékek használatával hoznak létre, dolgoznak fel,
nyomtatnak ki vagy módosítanak (pl. levél, e-mail, PDF, fax, SMS).
Eszközkivonási kötelezettség költségbecslése: a megoldásban kezelt költségbecslések volumene.
A költségbecslés volumene megegyezik az SAP Asset Retirement Obligation Management által kezelt valamennyi Eszközkivonási Kötelezettség
költségbecslési tervében szerepl összes költségbecslési tétel kiegyenlítési értékének összegével (a kivonás becsült id pontjában várt költségek). Ha
az ügyfél több számviteli alapelvet használ, akkor a költségvolumen becslése minden egyes számviteli alapelvre külön kiszámításra kerül. Ezek közül a
legnagyobbat használják fel az árazáshoz. A költségbecslés volumenének alapját a pénzügyi év zárónapján érvényes volumen adja. Csak az ebben az
id pontban érvényes eszközkivonási kötelezettségek kerülnek beszámításra.
(Kimen ) Számlák:aze-invoicing (elektronikus számlázási) rendszeren keresztül kiküldött számlák darabszáma.
(Bejöv ) Számlák: az e-invoicing (elektronikus számlázási) rendszeren keresztül érkeztetett számlák darabszáma.
Szerz : olyan személy, aki az SAP Application Visualization by iRise, SRM b vítmény (amennyiben alkalmazható) és az általános SAP megoldások
vítménye (amennyiben alkalmazható) segítségével létre tud hozni/szerkeszteni tud egy képi megjelenítést.
Adatbázis Objektumok:bels

és/vagy ügyfél által meghatározott tulajdonságok gy jteménye, melyet Palantir dinamikus ontológia határoz meg és a

Palantir rendszerben kerül tárolásra ill. ott elérhet .
Az objektumok entitásokat (személyeket, helyeket és dolgokat), eseményeket és dokumentumokat jelölnek.
A tulajdonságok az objektumok vonásait és jellemz it jelölik. A különböz típusú objektumok különböz típusú tulajdonságokkal rendelkeznek. Például
egy Személy objektum rendelkezhet Szemszín tulajdonsággal, egy Esemény objektum pedig Id pont tulajdonsággal.
A bels tulajdonságok az objektum elválaszthatatlan jellemz i, és más objektumtulajdonságokkal szemben ezeket nem lehet objektumokhoz hozzáadni
vagy azokról eltávolítani. Például az entitások bels

tulajdonsága a Cím, és az események és dokumentumok bels

Id pontja és a Befejezés Id pontja. Egy objektum bels

tulajdonságai a Cím, a Kezdés

tulajdonságait a Basic Info panel használatával nézheti meg, módosíthatja és hozhatja

összefüggésbe adatforrásokkal, a Palantir Munkaterületen a Böngész Tulajdonságok nézetében.
A Business Intelligence (BI) és az Enterprise Information Management (EIM) megoldások, illetve a címadatbázisok leggyakrabban használt
mér számai
Névre Szóló Licenc (NUL). A Felhasználó (User) más néven a Névre Szóló Licenc (NUL-licenc). Minden egyes végfelhasználót külön meg kell
határozni egy NUL-licenc kizárólagos birtokosaként. A NUL-licenc több felhasználó közötti megosztása kifejezetten tilos. Ezen túlmen en NULlicenc(ek) csak akkor adható(k) át más felhasználónak, ha az eredeti végfelhasználó többé nem igényli a licencbe vett Szoftverhez való hozzáférést és
az számára többé nincs engedélyezve.
A Szoftverrel egyidej leg dolgozó felhasználók számára vonatkozóan nincsenek licenckorlátozások. A felhasznált processzorok vagy szerverek száma
a licencben nincs korlátozva. A Nevesített Felhasználók azonosítása a bejelentkezéskor történik, és nem vesz igénybe Concurrent Session (egyidej
munkafolyamati) licencet. A Concurrent Session licencek és a Névre Szóló Licencek egymással kombinálva vásárolhatók egy-egy implementációhoz, de
nem oszthatók meg különböz Implementációk között.
Ez a mér szám nem helyettesíti az általános érvény , SAP Nevesített Felhasználóra vonatkozó licencvételi követelményt.
Egyidej Hozzáférési Licenc vagy CAL-licenc (Fontos megjegyzés: ez az árképzési mér szám kizárólag a BusinessObjects értéknövel
viszonteladóin keresztül elérhet ): a licencbe vett Szoftvert egyidej leg használó összes végfelhasználó száma. A licencbe vett Szoftvert használó
felhasználók száma nem haladhatja meg az ügyfél által megvásárolt CAL-licencek számát. A CAL-licenc(ek) adott Telepítéshez van(nak)
hozzárendelve, és nem oszthatók meg különböz Telepítések között. Egyidej Hozzáférési Licencek használata során az ügyfél nem használhat olyan
programot vagy rendszert, amely a jelentési kérelmeket gyorsítótárba vagy várakozási sorba helyezi.
Éves El fizetés: id szakosan felmerül díj, amely naptári vagy üzleti évenként fizetend a szoftverek vagy szolgáltatások adott naptári vagy üzleti év
folyamán történ használatáért. Ezt a díjat minden naptári vagy üzleti évben meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy a szoftvert vagy a szolgáltatást
használták-e az adott évben.
Egyidej munkafolyamat (Concurrent Session): a licencbe vett Szoftverhez bármely id pontban hozzáfér munkafolyamatok összesített száma. A
munkafolyamat a bejelentkezés és kijelentkezés vagy id túllépés közötti id , ami alatt egy adott felhasználó, alkalmazás vagy platform a licencbe vett
Szoftverhez hozzáfér. Az egyes licencbe vett Szoftvertermékekhez hozzáfér munkafolyamatok száma nem haladhatja meg az Egyidej
munkafolyamatoknak az adott licencbe vett Szoftvertermékre vonatkozó Licencvételi Szintjét. Egy adott Szoftvertermék minden egyes Egyidej
munkafolyamat licencét ugyanahhoz az egyetlen Implementációhoz kell rendelni, és az nem mozgatható a különböz Implementációk között. Az
Egyidej Munkafolyamat licencek száma alapján licencbe vett Szoftver Használata során a Licencvev nem használhat semmilyen programot vagy
rendszert arra, hogy a jelentési kérelmeket gyorsítótárazza vagy sorba állítsa. Implementáció: a jelen mér szám-meghatározás alkalmazásában a
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Szoftverhez tartozó alábbi Szoftvermodulok vagy fájlok közül (melyekhez Licencvev nek
licenccel kell rendelkeznie) egyetlenegy elem egyszeri telepítése: Repository, Security Domain, Central Management Server („CMS”), CMS Cluster vagy
Crystal Reports Runtime Engine.
CPU Licenc: Amikor a Szoftvert vagy Harmadik Fél Szoftverét Processzor (CPU) alapján veszik licencbe, akkor azon szerverek vagy számítógépek
száma, amelyekre a Szoftvert vagy a Harmadik Fél Szoftverét telepítik, nem haladhatja meg a licencbe vett Processzorok („CPU”) összesített számát.
Egy többmagos, N számú maggal rendelkez Processzort az alábbiak szerint kell számolni: a processzor els magja 1 CPU-nak számít, minden további
magja pedig 0,5 CPU-nak. Ezután az egész Processzorra kapott értéket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni („CPU számítás”). Az alábbi 1.
példa bemutatja a fenti licencvételi követelmény alkalmazását.
A Licencvev által 2009. július 1-jén vagy azt követ en a CPU-licenc mér szám alapján licencbe vett szoftver („Min sített Szoftver”) az alábbiakban
meghatározott Virtualizációs Jogokat tartalmazza. A Virtualizációs Jogok nem érvényesek a 2009. július 1-jét megel
en licencbe vett Szoftverre, sem
annak bármilyen frissítésére vagy újabb verziójára, amelyet a kés bbiekben biztosítanak a Licencvev részére a Támogatási Szolgáltatások keretében.
A Licencvev egyazon Implementáció során nem kombinálhatja a kifejezetten Virtualizációs Jogokkal biztosított licenceket olyan licencekkel,
amelyekhez nem biztosítanak kifejezetten Virtualizációs Jogokat.
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Amennyiben a Licencvev szabványos iparági eszközöket és módszereket alkalmaz, amelyek révén logikusan feloszthatja vagy közösen kezelheti
feldolgozó-kapacitásait, akkor a Min sített Szoftvert olyan szerverekre vagy számítógépekre telepítheti, amelyekben a fizikai processzorok száma
meghaladja a jelen Szerz dés alapján licencbe vett Processzorok számát, feltéve, hogy a Licencvev az ilyen szervereket vagy számítógépeket úgy
konfigurálja, hogy azon processzorok összes száma (vagy virtualizációs szoftver implementálása esetén a virtuális processzormagok összes száma),
amelyeket részben vagy egészben a Min sített Szoftver vagy annak egy része futtatására hozzáférhet vé tesznek, nem haladja meg a licencbe vett
processzorok számát („Virtualizációs Jogok”). Jelen Szerz dés alkalmazásában a Processzor (vagy virtuális processzormag) abban az esetben
hozzáférhet a Min sített Szoftver futtatására, ha az adott Processzor (vagy virtuális processzormag) vagy annak egy része hozzáférhet a Min sített
Szoftver futtatására bármely id pontban, bármilyen célra, beleértve - de nem kizárólagosan - az állandó, id szakos, ütemezett és igény szerinti
hozzáférhet séget. A Virtualizációs Jogok keretében, amennyiben virtualizációs szoftver implementálására kerül sor, a CPU számítás során kizárólag a
Min sített Szoftver futtatására hozzáférhet vé tett virtuális processzormagok vehet k figyelembe. Az alábbi 2. példa bemutatja a fenti licencvételi
követelmény alkalmazását.
A fenti rendelkezés ellenére a Processzor (CPU) alapján licencbe vett Harmadik Fél Szoftvere esetében minden processzormag 1 CPU-nak számít, és
minden CPU (akár produktív, akár nem produktív módon használják fel) beleszámít a CPU licencvételi szintbe az adott Harmadik Fél Szoftverére
vonatkozóan. A Virtualizációs Jogok Harmadik Fél Szoftverére nem alkalmazhatók.
1. PÉLDA: Egy négymagos processzor 2,5 CPU-nak felel meg (azaz 1 CPU az els magra + 0,5 szorozva 3-mal a három további mag esetében),
amelyet 3 CPU-ra kell kerekíteni. Ezért a Licencvev 3 Processzort köteles licencbe venni, ha a Szoftvert egy négymagos szerverre telepíti. Egy másik
példa: a szerver 3 db négymagos processzorral rendelkezik. Az el
példa alapján minden négymagos processzor 2,5 CPU-nak felel meg. A három
négymagos processzor így összesen 7,5 CPU-t tesz ki (azaz 2,5 CPU szorozva 3-mal), amelyet 8 CPU-ra kell kerekíteni. Ezért a Licencvev 8
Processzort köteles licencbe venni, ha a Szoftvert egy 3 db négymagos processzorral rendelkez szerverre telepíti.
2. PÉLDA (Virtualizációs Jogok): Egy szerver 16 db kétmagos fizikai processzort tartalmaz egy olyan konfigurációban, ahol legfeljebb 4 virtuális
kétmagos processzort tesznek hozzáférhet vé a Min sített Szoftver futtatására. Ebben az esetben minden virtuális kétmagos processzor 1,5 CPU-nak
számít (1 CPU az els mag, 0,5 CPU a második mag). Négy virtuális kétmagos processzor összesen 6 CPU-t tesz ki (azaz 1,5 CPU szorozva 4-gyel).
Ezért ennél a virtualizációs konfigurációnál a Licencvev 6 CPU-t köteles licencbe venni.Adatmigrációs Projekt: egy meghatározott célrendszerre
irányuló projekt, amelynek során több forrásrendszerbe vagy több forrásrendszerb l történik adatmigráció. A csomag maximális id tartama 18 hónap: ez
6 hónap kezdeti karbantartási id szakot tartalmaz, amely egyszeri alkalommal hosszabbítható meg 12 hónappal. Az id tartam számítása a szerz dés
aláírásától történik.
Implementáció: a BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Szoftverhez tartozó alábbi Szoftvermodulok vagy fájlok közül (melyekhez
Licencvev nek licenccel kell rendelkeznie) egyetlenegy elem egyszeri telepítése: Repository, Security Domain, Central Management Server („CMS”),
CMS Cluster vagy Crystal Reports Runtime Engine.
Alkalom: egy adott alkalmazáshoz vagy technológiatípushoz történ egyszeri, egyedi kapcsolódás.
Csomagdíj: a szoftver licencbe vételének egyösszeg díja.
Szerver: egy fizikai számítógép, ház, doboz vagy blade, amelyben a szoftverterméket futtató processzorokat tartják. Ugyanabban a fizikai dobozban
több virtuális berendezés is tárolható, külön licenc vásárlása nélkül.
Típusra szóló Licenc. Amikor a Szoftvert vagy a Harmadik Fél Szoftverét Típus alapján veszik licencbe, a Szoftver vagy a Harmadik Fél Szoftvere
kizárólag egyetlen meghatározott adatbázishoz vagy alkalmazáshoz történ korlátlan számú csatlakozásra használható.
Hozzáférési készülék: minden készülék, berendezés vagy hardver (pl. munkaállomás vagy terminál, notebook vagy mobil- vagy más hordozható
eszköz), amely olyan hálózathoz kapcsolódik, amely a Royal Mail UK referenciafájlból származó adatokat tárol, azokhoz hozzáfér, feldolgozza és/vagy
megjeleníti azokat.
Az irányítási, kockázatkezelési és megfelel ségi (Governance, Risk, and Compliance, GRC), illetve a vállalati teljesítménygazdálkodási
(Enterprise Performance Management, EPM) megoldások leggyakrabban használt mér számai
„Country Exporting”: azok az országok, ahol a helyi vámhatóságokkal elektronikus összeköttetést kell létesíteni.
Alkalmazott: a vállalat, vagy a csomag funkcióit licencbe vev jogi személy által foglalkoztatott alkalmazottak (beleértve a szerz déses dolgozókat is)
összes száma.
Az EPM vagy GRC csomag Alkalmazottak alapján történ licencbe vétele esetében, ha a licencbe vett csomag a Licencvev egy divíziójára,
kapcsolódó vállalatára vagy leányvállalatára korlátozott, akkor az adott divíziónál, kapcsolódó vállalatnál vagy leányvállalatnál dolgozó összes olyan
alkalmazottat figyelembe lehet venni, akiknek tevékenységeit a licencbe vett szoftver segítségével irányítják.
Egyszeri díj: a szoftver licencbe vételének egyösszeg díja.
Monitorozott Felhasználók: olyan munkatársak, szerz déses dolgozók vagy más egyének, akik hitelesít adatait, engedélyeit, jogosultságait és/vagy
más felhasználói adatait a Szoftver monitorozza vagy értékeli.
Bevétel: a vállalat szokásos üzleti tevékenységekb l, továbbá kamatból, osztalékból, jogdíjakból vagy egyéb forrásokból származó jövedelme.
Az „SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE)” Bevétel alapján történ felhasználása esetén a vállalat Bevételeként kizárólag a Brazíliában m köd
vállalat vagy jogi személy bevétele vehet figyelembe.
Címzettek: a licencbe vett szoftverrel készült jelentéseket megkapó személyek száma.
Az „SAP BusinessObjects Solutions for SME” megoldás leggyakrabban használt mér számai
Iratbenyújtás: Egy Iratbenyújtás egy Jogi Személy részére biztosítja a lehet séget, hogy a Szoftverrel egy Kormányzati Szervhez minden naptári évben
korlátlan számú pályázatot, hivatalos iratot, közleményt, adóbevallást, értesítést, jelentést, beszámolót, mentességi iratot és egyéb dokumentumot
benyújthasson. Az iratok benyújtása több Jogi személy nevében ugyanazon Kormányzati Szerv felé, illetve ugyanazon Jogi Személy nevében több
Kormányzati Szerv felé újabb Iratbenyújtási licenceket tesz szükségessé.
Kormányzati Szerv minden szövetségi, állami és külföldi szerv; értékpapír-felügyeleti szervezet, ügynökség vagy bizottság; illetve más jogszabályi,
önszabályozási és egyéb szabályozási testület; bíróság; igazgatási szerv, bizottság, vagy más kormányzati szerv és kapcsolódó közrem köd
szervezet.
Jogi Személy minden belföldi és külföldi természetes személy, társas vállalkozás, vegyesvállalat, vállalat, cég és más vállalkozási forma.
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Egyösszeg Díj/Fix Díj: a szoftverre meghatározott fix összeg csomaglicenc-díj.
Rapid Mart (RM) Modul: egy szoftver különálló egysége, amely tartalmazhat egy speciális tárgyorientált adatraktárt és/vagy olyan tartalmat, amelynek
célja a felhasználók egy meghatározott körénél felmerül meghatározott kérdések megválaszolása. Pl.: értékesítés, készletek, beszerzés, f könyv,
humáner forrás stb.
A rendelkezésre álló Rapid Martok (RM), Edge kiadás Modulok: SAP (12 modul áll rendelkezésre).
A Sybase termékeknél leggyakrabban használt mér számok
Aktív felhasználó: minden olyan személy, aki a szoftver használatával tranzakciókat hajt végre egy adott naptári negyedévben. Amennyiben az Aktív
felhasználó egy fogyasztó (minden olyan személy, aki a tranzakciókat kizárólag csak a saját személyes céljaira hajtja végre, és nem munkájával
összefüggésben és/vagy bármely más személy(ek) és/vagy jogi személy(ek) nevében), mentesül egy újabb névre szóló SAP licenc követelménye alól.
Az Alkalmazáskapcsolat egy olyan eset, amikor egy SUP User, SUP & Afaria HDM User vagy SUP for Consumers User típusú felhasználó hozzáfér
egy Alkalmazáshoz. Az „Application” (Alkalmazás) egy SUP Developer User által az SUP vagy egy önálló mobil alkalmazás segítségével fejlesztett
kapcsolódó funkciók együttese (a mobil alkalmazást (i) a Licencvev nek külön kell licencbe vennie az SAP-tól, és (ii) adott esetben csak az SUP-val
együtt lehet használni).
Chip: egy vagy több Magot tartalmazó elektronikus áramkör jellemz en szilíciumlemezen.
Mag: a licencbe vett szoftver használatához rendelkezésre álló Processzorokban lév magok száma. A Maglicencek száma egész szám.A fizikai Magok
megszámlálásakor a fizikai Processzor minden olyan Magját, amely a licencbe vett szoftvernek legalább egy részét futtatja (beleértve az ideiglenesen
kijelölteket vagy csúcsid szakban használtakat), teljes egészében figyelembe kell venni.
A virtuális Magok számlálásakor minden olyan virtuális Magot figyelembe kell venni, amely a licencbe vett Szoftvernek legalább egy részét futtatja
(beleértve az ideiglenesen kijelölteket vagy a csúcsid szak lefedésére ütemezetteket is).Ha a licencbe vett Szoftver teljesen virtuális környezetben fog
futni, a fizikai Magokat a számlálásnál nem kell figyelembe venni, és ennek ellenkez je is igaz, ha a licencbe vett Szoftver tisztán nem-virtuális
környezetben fog futni. Ezt követ en a Magok számának összegét fel kell kerekíteni a következ kerek egész számra, ha az implementálás tört számot
eredményezne. Az egyértelm ség kedvéért: az ebben a mér szám-definícióban meghatározott „Mag” eltér minden (amennyiben van ilyen), Processzoralapú Szoftverlicenc mér szám-definícióban szerepl „mag” hivatkozástól, és ezért abban a kontextusban nem alkalmazható.
A Laptop Készülék a laptop számítógépet jelenti.
Mobile Apps: a https://store.sap.com/mobile oldalon feltüntetett, licencbe vett SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Applications vagy SAP Partner
Certified Mobile Apps mobilalkalmazások.
Mobile Productivity apps: 100 EUR-t meg nem haladó árú, valamint az „SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Applications” vagy az „SAP Partner
Certified Mobile Apps”-hoz licencbe vett mobilalkalmazások, melyek listája az alábbi honlapon található: http://www.sap.com/solutions/mobility/sapmobile-platform-runtime-option-for-productivity-apps/index.epx
Mobile Runtime Option Apps:101 és 300 EUR közötti árfekvés , valamint az „SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Applications” vagy az „SAP
Partner Certified Mobile Apps”-hoz licencbe vett mobilalkalmazások, melyek listája az alábbi honlapon található:
http://www.sap.com/solutions/mobility/sap-mobile-platform-runtime-option/index.epx
Terabyte (TB): a Sybase IQ Server f adatbázisában tárolt adatok egész számú terabyte-ban kifejezett mennyisége (a törtszámokat felfelé kell
kerekíteni). VLDB opció igénybe vétele esetén az opciót a Sybase IQ Server teljes f adatbázisa méretének megfelel en kell licencbe venni.
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3. sz. melléklet - Csomagokra vonatkozó korlátozások
1.

SAP Business Suite and Enterprise Foundation

1.1 SAP Business Suite
Amennyiben az SAP Business Suite beágyazott analitikai funkciókat is tartalmaz, akkor ahhoz az SAP el re konfigurált üzleti tartalmat biztosít,
beleértve - de nem kizárólagosan - az el re konfigurált SAP Crystal Reports és SAP BusinessObjects Xcelsius Enterprise Dashboards
megoldásokat, amelyek megjelenítik a lekérdezésekb l származó adatokat. Az „SAP Business Suite” megoldáshoz tartozó beágyazott, el re
konfigurált analitikai funkciók („Beágyazott Analitikák”) megtekintéséhez, használatához vagy módosításához a Licencvev a megfelel SAP
Business Objects szoftvert és a szükséges SAP Nevesített Felhasználókat is köteles licencbe venni. A Licencvev ezenkívül letöltheti, telepítheti
és használhatja az SAP Business Suite alkalmazásokhoz tartozó Crystal Reports Viewer-t, és így SAP Crystal Report-ként jelenítheti meg az ALVl származó listákat járulékos költségek nélkül, az SAP Business Suite alkalmazásokra érvényes feltételeknek megfelel en.
1.2 Enterprise Foundation
Egyéb Csomagok licenceit l eltér en az „Enterprise Foundation” csomaghoz tartozik 5 (öt) „SAP Application Professional User” is az „Enterprise
Foundation” funkcióihoz f
használati jogokon felül. Bármilyen további szükséges Nevesített Felhasználót külön kell licencbe venni. A Human
Capital Management-en belüli adatmegsemmisítés licencét az ERP licenc tartalmazza.
1.3 SAP Human Capital Management.
Bármely az SAP HCM szoftverrel együtt biztosított és az SAP HCM és a SuccessFactors' Business Execution Szoftver (BizX) közötti integrációra
használatos integrációs szoftver és tartalom csak az SAP HCM-mel együtt, és érvényes, aktuális SuccessFactors BizX szerz déssel együtt
engedélyezett.
1.4 B vít csomagok egyes SAP Szoftverekhez.
A egyes SAP Szoftverekhez tartozó B vít csomagok új, tökéletesített szoftverfunkcionalitást biztosíthatnak. Minden egyes SAP b vít csomag
olyan üzleti funkciókat tartalmaz, melyeket a Licencvev egymástól elkülönülten, függetlenül aktiválhat. Az SAP standard licencmodellje az SAP
vít csomagok részeként leszállított üzleti funkciókra is vonatkozik. Az üzleti funkciók aktiválásához szükség lehet további licencekre. Ezen
esetek mindegyikében a megfelel licencnek az üzleti funkció aktiválását és Használatát megel
en hatályban kell lennie. Kérésre az SAP
ügyféloldali kapcsolattartói további tájékoztatást nyújtanak a szükséges licencekr l.
2.

Enterprise Extensions
Az „Enterprise Extension” csomagokhoz szükséges az „Enterprise Foundation” csomag licencbe vétele.

2.1 SAP Payroll Processing.
Az USA esetében a „Payroll Processing” használatához szükséges egy külön licencdíj ellenében beszerezhet partnerszoftver is.
2.2 BSI U.S. Payroll Tax Processing.
A „BSI” használatához szükséges az „SAP Payroll Processing” licencbe vétele. Külön karbantartási szerz dés szükséges.
2.3 SAP Treasury and Risk Management, SAP Treasury and Risk Management, Public Sector.
Az „SAP Treasury and Risk Management” legfeljebb száz (100) aktív, befektetéshez kapcsolódó értékpapír-osztályhoz használható az
értékpapírok területén*. Amennyiben ennél nagyobb számú értékpapír-osztályra van szükség, akkor az „SAP Investment Management for
Insurance” és/vagy az „SAP Investment Controlling for Insurance” ágazati csomagot kell licencbe venni.
* Az SAP rendszerében minden egyes értékpapír (pl. részvény) egy osztálynak min sül. Az osztályra vonatkozó adatok egy értékpapír minden
strukturális jellemz jét tartalmazzák. Mivel a tranzakció-kezel funkción belül a tranzakciók létrehozása és a pozíciók kezelése terméktípusokon
alapul, minden osztályt egy adott terméktípushoz kell rendelni.
2.4 SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, egészség és biztonság; SAP EHS Management,
környezetvédelmi megfelel ség; SAP EHS Management, termékbiztonság; SAP EHS Management, termék- és REACH-megfelel ség.
A fent felsorolt termékek egy keretrendszer révén támogatják az ügyfeleket bizonyos környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági el írásoknak
való megfelelés során. Ezt a keretrendszert a Licencvev nek kell beállítania, konfigurálnia és/vagy b vítenie, hogy megfeleljen az ügyfél egyéni
követelményeinek. Az SAP nem szavatolja vagy garantálja a szabályozói és egyéb el írásoknak való megfelel séget. A Licencvev köteles a fenti
termékeket olyan módon implementálni, hogy abban a szabályozói vagy egyéb el írások megfelel en megjelenjenek.
2.5 SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, egészség és biztonság.
Nem szükséges SAP Nevesített Felhasználót beszerezni az olyan alkalmazottak, szerz déses vállalkozók és üzleti partnerek számára, akik az
SAP EHS Management balesetkezelési funkcióját kizárólag a baleset bejelentéséhez szükséges kezdeti adatrögzítésre, illetve a kivizsgáláshoz
történ adatszolgáltatásra használják. Az ilyen adatrögzítés történhet aszinkron (off-line) üzemmódban az Adobe Interactive Form eszközzel, illetve
szinkron (on-line) üzemmódban hordozható készülékekkel, az SAP rendszeréhez való közvetlen csatlakozás útján. Ez a kivétel kizárólag a
balesetkezelési funkció adatbeviteli célú használatára vonatkozik, és nem érvényes a funkció semmiféle egyéb célú használatára, sem az SAP
EHS Management rendszer semmiféle egyéb funkciójára, beleértve a balesetek feldolgozását, kivizsgálását, illetve a teljesítménnyel kapcsolatos
és szabályozó szervek részére történ adatszolgáltatást.
2.6 SAP Incentive and Commission Management.
A listaár magában foglalja az alapvet elemek (jutalék, címzettek, szerz dések), valamint az alapvet folyamatok (értékelés, díjazás, zárás és
elszámolás) kezelését. Az opciós ár további funkciókat tartalmaz, pl. jutalékok manuális könyvelése, bónuszok számítása, célSzerz dés kezelése.
A megoldás nem tartalmazza a portfólió-hozzárendelést, min sítéseket és kockázatcsökkentési stratégiákat (aktuális jutalékfizetés,
kötelezettségek kezelése). Amennyiben ilyen funkciókra van szükség, a megfelel ágazati csomagot kell licencbe venni.
2.7 SAP Credit Management, SAP Biller Direct, SAP Collections and Dispute Management.
SAP Nevesített Felhasználóra van szükség a Licencvev , valamint a Licencvev nevében eljáró harmadik felek olyan alkalmazottai részére, akik a
fent felsorolt alkalmazásokat használják. Nincs szükség SAP Nevesített Felhasználóra az Üzleti Partnerek olyan alkalmazottai részére, akik a
szoftvert az adott Üzleti Partner nevében használják.
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3.

Iparági portfólió

3.1 SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas.
A standard karbantartási Szerz dés nem tartalmazza a megoldás-összetev kre vonatkozó helyi vagy jogi el írásokkal kapcsolatos funkcionális
támogatást. Erre a célra külön szolgáltatási szerz dést kell kötni.
3.2 SAP Secondary Distribution for Oil & Gas.
A „SAP Secondary Distribution for Oil & Gas” licenchez tartozik egy „SAP Hydrocarbon Management for Oil & Gas” licenc 25 000 BOEPD
mennyiséghatárig. Ehhez a 25 000 BOEPD értékesítéshez az ügyfeleknek legalább 4 „SAP Secondary Distribution for Oil & Gas” felhasználót kell
licencbe venniük minden 1 000 BOEPD értékesítése után (pl. 10 000 eladott BOEPD -> legalább 40 felhasználó licencbe vétele). A több mint 25
000 BOEPD-t értékesít Licencvev knek külön „SAP Hydrocarbon Management for Oil & Gas” ágazati csomagot kell licencbe venniük a 25 000
eladott BOEPD feletti értékesített volumenre. A finomított termékek volumene egyenl a k olaj volumenével, azaz egy hordó dízelolaj egy hordó
olajnak felel meg.
3.3 SAP Military Data Exchange.
Az „SAP Military Data Exchange” nem minden ország számára érhet el, b vebb információért forduljon a www.sap.com/defense-security oldalon
megjelölt kapcsolattartóhoz.
3.4 SAP Customer Financial Information Management for Insurance.
A Policy Management FS-PM, Claims Management FS-CM, Billing and Payment FS-CD és Incentive Management FS-ICM megoldásokban való
használathoz nem szükséges külön licencet vásárolni.
3.5 SAP Social Services Management for Public Sector, SAP Constituent Services for Public Sector.
A Public Sector szcenáriókban a szavazót magában foglalja a megfelel Csomag licence, így nincs szükség SAP Nevesített Felhasználóként való
licencbe vételére.
3.6 SAP Tax and Revenue Management for Public Sector.
A fenti csomagokat egy er sen korlátozott feladatkör (pl. dokumentumok megtekintése, címváltoztatás, számlák fizetése, kézbesítés igazolása,
elektronikus irattárba helyezés) elvégzésére használó küls felhasználóknak nincs szükségük SAP Nevesített Felhasználóra.
3.7 SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing.
A fenti csomagokhoz való hozzáféréshez nem szükséges felhasználói licenc küls felhasználók részére a feladatok egy szigorúan korlátozott
körének használata esetén. Ezek a feladatok: dokumentumok megtekintése, címmódosítás (szerz déses folyószámla létrehozása és módosítása),
számlák kifizetése (pl. el re fizetett feltöltési folyamattal) és kézbesítési igazolás.
3.8 SAP Distribution Monitoring for Postal.
Az „SAP Distribution Management Postal” csomagot egy szigorúan meghatározott feladatkörre (webes interfészen keresztül Event Management
üzenetek státuszának megtekintése, kézbesítése, visszaigazolása) használó küls felhasználóknak nem kell SAP Nevesített Felhasználó licenccel
rendelkezniük.
3.9 Az SAP Convergent Charging utólag fizetett telekommunikációs megoldásokhoz kialakított verziója; az SAP Convergent Charging el re
fizetett telekommunikációs megoldásokhoz kialakított verziója; SAP Charging and Billing for High Tech; az SAP Convergent Charging
díjbeszedési verziója; SAP Billing for Telecommunications; SAP Charging and Billing for Banking; az SAP Convergent Charging
telekommunikációs verziója.
Amennyiben a hivatkozott termékek részét képez Convergent Charging és Billing Szoftvereket el refizetett telekommunikációs termékek,
szolgáltatások és rendszerek számlázási és bevételmegosztási kalkulációira vagy ezek támogatására Használják a Korlátozott Országokban,
illetve az el refizetett szolgáltatásokat kezel telekommunikációs rendszerek távoli támogatására Használják a Korlátozott Országokban, akkor a
Licencvev köteles az ilyen Használatra jogosító licencet a Freedom Wirelesst l beszerezni. A Korlátozott Országok körét az Amerikai Egyesült
Államok, Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, Izrael, Japán, Kanada, Kína és Mexikó alkotja. Abban az esetben, ha az ilyenfajta használatra jogosító
licencet a Licencvev nem szerzi be a Freedom Wirelesst l, az SAP felel ssége az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott legteljesebb
mértékben érvényét veszti minden garanciavállalással kapcsolatban, korlátozás nélkül ideértve a szellemi tulajdonjogok sérthetetlenségére
vonatkozó bármilyen garanciát és/vagy kártérítést.
3.10 SAP E-Care Social Connect.
Licencvev a licencbe vett szoftvert csak az SAP E-Care Social Connect felhasználási esetek összefüggésében használhatja.
Az alábbiakban licencbe vett SAP Szoftvernek nem rendeltetése a valamely betegség vagy állapot diagnózisára, megel zésére, gyógyítására vagy
kezelésére való használat. A rendeltetése az, hogy azt az egészségügyi szakemberek betegeik számára nyújtott ügyfélszolgálat és klinikai
támogatás megtervezésére és biztosítására használják.
4.

SAP NetWeaver
Adapterek kizárólag „SAP NetWeaver PI” licenccel elérhet k, és egy adott háttérrendszer vagy protokoll meghatározott verziójához vehet
licencbe. Az adapterkarbantartás magában foglalja a háttérrendszerhez való csatlakozásban, illetve egy protokoll-specifikációnak való
megfelelésben nyújtott támogatást egy adott kiadás esetében, a licencbe vétel id pontjában. Kizárólag az SAP jogosult annak eldöntésére,
kiterjeszti-e - részben vagy egészben - egy adapter használati jogát az érintett háttérrendszer vagy protokoll újabb kiadására. Ugyanez vonatkozik
a protokollok verzióváltására is.

4.1 SAP NetWeaver Process Integration (PI).
Az SAP NetWeaver Process Integration megoldást Licencvev saját SAP alkalmazásainak integrációjára használhatja, az SAP NetWeaver
Foundation alkalmazás-specifikus futásidej licencének részeként. Minden más célra (pl. harmadik fél alkalmazásainak vagy nem-SAP
alkalmazások integrálásához), az SAP NetWeaver Process Integrationt külön kell licencbe venni.
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4.2 SAP NetWeaver Process Integration (PI) adapterek.
Az itt felsorolt adapterek díjmentesek „SAP NetWeaver PI” vagy „SAP Process Orchestration” licencbe vétele esetén: CICS Adapter by iWay,
TMS/IMS Adapter by iWay, JD EDWARDS ONE WORLD XE Adapter by iWay, ORACLE Adapter by iWay, PeopleSoft Adapter by iWay, Siebel
Adapter by iWay, JDE World Adapter by iWay, SAP NetWeaver Adapter for IDOCs, SAP NetWeaver Adapter for RFCs, SAP NetWeaver Adapter
for File/FTP, SAP NetWeaver Adapter for Http(s), SAP NetWeaver Adapter for SOAP, SAP NetWeaver Adapter for JMS, SAP NetWeaver Adapter
for JDBC, SAP NetWeaver Adapter for Mail Protocols (pop, imap, smtp), SAP NetWeaver Adapter for SAP BC Protocol.
4.3 SAP NetWeaver OpenHub.
Az „SAP NetWeaver OpenHub” licenc minden olyan esetben szükséges, amikor az „SAP NetWeaver BW”-b l harmadik felek rendszereibe történik
adatkinyerés és -továbbítás.
4.4 Tervez alkalmazás Kit.
Amikor a Tervez alkalmazás Kit kerül Használatra olyan tervez alkalmazások fejlesztésére, melyek alapvet tervezési funkciók memórián belüli
feldolgozását aknázzák ki, SAP BusinessObjects Planning, version for SAP NetWeaver vagy SAP BusinessObjects Planning and Consolidation,
version for SAP NetWeaver licencre van szükség.
4.5 SAP NetWeaver BeXBroadcaster.
A közvetítést fogadó, SAP megoldásokat - illetve azok megfelel összetev it - használó személyeknek licenccel kell rendelkezniük ezekhez a
megoldásokhoz. Az „SAP NetWeaver BeX Broadcaster” a Licencvev k számára lehet vé teszi az „SAP NetWeaver BW” információk közvetítését
(pl. BeX jelentések, BeX lekérdezések, BeX munkafüzetek), támogatva a tömeges információk nagyszámú közönség részére történ továbbítását
személyre szabott és biztonságos módon.
4.6 SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator.
Bizonyos esetekben hardverkorlátozások lehetnek érvényben - err l igény esetén b vebb információ kérhet .
4.7 SAP NetWeaver Enterprise Search.
Bizonyos esetekben hardverkorlátozások lehetnek érvényben - err l igény esetén b vebb információ kérhet .
4.8 SAP NetWeaver Master Data Management.
Az „SAP NetWeaver Master Data Management” megoldáson alapuló valamennyi „Enterprise Master Data Management” szcenárióhoz SAP
Professional névre szóló licenc szükséges az MDM adatokat karbantartó személyek számára. Az „Enterprise Master Data Management”
szcenáriónál nincs szükség névre szóló licencre az MDM adatokat olvasó/megtekint és/vagy böngész személyek számára. Ez vonatkozik többek
között, de nem kizárólag, az MDM adatraktár rekordjainak megkeresésére keres alkalmazást használó üzleti felhasználókra, valamint a
webkatalógusokat használó személyekre.
4.9 SAP NetWeaver Master Data Management, product and other data.
Az „SAP NetWeaver Master Data Management, product and other data” termék tartalmazza az „SAP NetWeaver Master Data Management”, a
nyomtatás és a „Product Content Management (PCM)” licencjogait.
4.10 SAP Enterprise Master Data Management.
Az „SAP Enterprise Master Data Management” nem tartalmazza az „SAP NetWeaver MDM” globális adatszinkronizációt. Az „SAP NetWeaver
Master Data Management” megoldáson alapuló valamennyi „Enterprise Master Data Management” szcenárióhoz SAP Professional névre szóló
licenc szükséges az MDM adatokat karbantartó személyek számára. Az „Enterprise Master Data Management” szcenáriónál nincs szükség névre
szóló licencre az MDM adatokat olvasó/megtekint és/vagy böngész személyek számára. Ez vonatkozik többek között, de nem kizárólag, az
MDM adatraktár rekordjainak megkeresésére keres alkalmazást használó üzleti felhasználókra, valamint a webkatalógusokat használó
személyekre. Az „SAP Master Data Governance” termékeken alapuló minden beágyazott törzsadatkezelési szcenárió esetében szükség van a
megfelel Nevesített Felhasználóra.
4.11 SAP Enterprise Master Data Management
Az SAP Enterprise Master Data Management, information stewardship (információgondnoki) opcionális licenc Licencvev számára a DataServices
(benne a DQM) és az Information Steward használatát kizárólag a Master Data Management és a Master Data Governance alkalmazási körében
teszi lehet vé. Az SAP Master Data Management alkalmazási köre olyan szcenáriót jelent, ahol az adatokat tisztítják, duplikáció-mentesítik, és a
DataServices-en keresztül betöltik az SAP NW MDM vagy az SAP MDG-be, az Adatokat az SAP NW MDM-b l vagy SAP MDG-b l az SAP
DataServices-en keresztül downstream rendszerekbe továbbítják. Az SAP DataServices az SAP NW MDM vagy SAP MDG MDM-adatraktáraiban
történ adatkezelésre szolgál.
Az „SAP Master Data Management, information stewardship option” opció kizárólag az „SAP NetWeaver Master Data Management”, az „SAP
Master Data Governance” vagy az „SAP Enterprise Master Data Management” megoldással kombinálva értékesíthet és használható. A standard
nevesített felhasználói szabályokban ezekre az árlistás elemekre megadott kivételek az „SAP Enterprise Master data Management, quality option”ra is vonatkoznak.
Az „SAP NetWeaver Master Data Management” megoldáson alapuló valamennyi „SAP Master Data Governance ” szcenárióhoz SAP Professional
Névre Szóló Licenc szükséges az MDM-adatokat karbantartó személyek számára. Az adatokhoz csak olvasási hozzáféréssel rendelkez
felhasználók számára SAP Limited Professional Névre Szóló Licenc szükséges.
Az „SAP NetWeaver Master Data Management” megoldáson alapuló valamennyi „Enterprise Master Data Management” szcenárióhoz SAP
Professional névre szóló licenc szükséges az MDM adatokat karbantartó személyek számára. Az „Enterprise Master Data Management”
szcenáriónál nincs szükség névre szóló licencre azok számára, akik az MDM-adatokat csak megtekintik vagy böngészik. Ez magában foglalja
többek között, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
•
üzletági felhasználó, aki a keres alkalmazást arra használja, hogy az MDM-adatraktárban azonosítson egy adatetalont (hiteles, irányadó
adatrekordot).
•
webkatalógushoz hozzáfér katalógus-felhasználók
•
az MDM-adatraktárhoz a szolgáltatásokon keresztül a tiszta törzsadatokhoz hozzáfér webalkalmazás
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Mivel el fordulhat, hogy az MDG-t ERP/ECC-n implementálják, és ugyanazt a perzisztenciaréteget használják, különösen fontos az aktív és inaktív
adatrekordok megkülönböztetése. A licenc csak az aktív rekordokat veszi figyelembe a díjazásnál, az inaktívaknak pedig több változata is
lehetséges:
•
Ha egy objektum még az MDG implementációját megel
en törlésre lett kijelölve az ERP/ECC-ben, akkor az inaktívnak min sül, és nem
számít bele a licencblokkokba.
•
Ha egy objektum az ERP/ECC-ben az MDG implementációját követ en került törlésre, akkor az aktívnak min sül, és beleszámít a
licencblokkokba.
•
Ha egy ügyfél az „egyéb” területen testre szabott megoldást fejlesztett, majd egyes adatokat az MDG-be betölt, akkor az adatbetöltést
megel
en az ügyfélnek meg kell határoznia, mi az inaktív rekord, és meg kell adnia, hogy milyen mez (k) jelöli(k) az ilyen rekordokat. A
törlésre kijelölt objektumok nem számítanak bele a licencblokkokba. Ha nincs ilyen meghatározás, akkor az objektumok aktívnak számítanak.
•
Amennyiben egy objektum az MDG-b l fizikai törlésre vagy archiválásra kerül, akkor nem számít bele a licencblokkokba.
4.12 SAP NetWeaver Identity Management alkalmazottak számára, SAP NetWeaver Identity Management nem-alkalmazottak számára.
Az SAP NetWeaver Identity Management megoldást Licencvev saját SAP alkalmazásainak integrációjára használhatja, az SAP NetWeaver
Foundation alkalmazás-specifikus futásidej licencének részeként. Minden más célra (pl. harmadik fél alkalmazásainak vagy nem-SAP
alkalmazások Integrálásához), az SAP NetWeaver Identity Managementet külön kell licencbe venni.
4.13 SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications.
Az „SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications” megvásárlásakor vagy licencbe vételekor az ügyfeleknek el ször azt kell eldönteniük,
melyik modellt választják (felhasználó-alapú vagy processzor-alapú). A felhasználó-alapú és processzor-alapú „SAP NetWeaver Foundation for
Third Party Applications” alkalmazások váltogatása vagy egyesítése nem megengedett.
4.14 SAP NetWeaver Portal, vállalati munkafelületek.
Az „SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces” tartalmazza az „SAP NetWeaver Enterprise Portal” futásidej használatának jogát.
Amennyiben az „SAP NetWeaver Portal” vállalati munkafelületet önállóan, bármilyen SAP-alkalmazáshoz való csatlakozás nélkül használják, nincs
szükség SAP Nevesített Felhasználó licencbe vételére.
4.15 Duet Enterprise.
A „Duet Enterprise” szállításkor korlátozott számú „Duet Enterprise Starter Services”-t (kezd szolgáltatást) tartalmaz, amelyek meghatározása
megtalálható
a
Dokumentációban,
illetve
az
alábbi
oldalon:
https://websmp105.sapag.de/~sapdownload/011000358700001307052011E/Duet_Enterprise_Services.pdf. Az „SAP Platform Standard User” abban az esetben jogosult
a „Duet Enterprise Starter Services” használatára, ha (i) a Licencvev megvásárolta a „Duet Enterprise” csomag licencét; és (ii) a „Duet Enterprise
Starter Services”-t kizárólag a „Duet Enterprise” rendszernek a Microsoft SharePoint-tal való igénybevételére használják. A „Duet Enterprise”
rendszernek a „Duet Enterprise Starter Services” kereteit meghaladó használatához a Licencvev nek a megfelel típusú és kategóriájú SAP
Nevesített Felhasználót kell licencbe vennie. Továbbá Licencvev számára engedélyezett az SAP NetWeaver Gateway Használata is, de csak a
MS Sharepoint-on, MS Office-on és/vagy Duet Enterprise-on keresztül, kizárólag a Duet Enterprise funkciók elvégzése céljából.
4.16 SAP NetWeaver Process Orchestration.
Az SAP NetWeaver Process Orchestration magában foglalja az SAP NetWeaver Process Integration (PI), SAP NetWeaver Business Process
Management (BPM) és az SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM) használati jogát.
4.17 SAP NetWeaver Single Sign-On Bels Felhasználó és SAP NetWeaver Single Sign-On Küls Felhasználó.
A fejleszt i és felügyeleti szerepkörben dolgozó felhasználóknak Névre Szóló Licencre van szükségük a Szoftverre vonatkozó Csomaglicenc
mellett.
4.18 SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management, enterprise edition.
Az LVM Példányok licencei nem állandó jelleggel társulnak egy adott LVM Példányhoz, hanem készletnek tekintend k, és a készletbeli licencek az
SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management által felügyelt alkalmazások igényei szerint LVM Példányokkal társíthatók, illetve
megvonhatók e példányoktól. A másolási és frissítési funkciókhoz tartozó licenceket egy-egy konkrét SAP rendszerrel vagy alkalmazással (például
ECC, CRM, SRM stb.) kell társítani, és 12 havonta csak egyszer rendelhet k másik rendszerhez vagy alkalmazáshoz. Licencvev tudomásul veszi
és elismeri, hogy a Licencvev felel ssége minden olyan küls gyártótól származó licencjog megszerzése, amely ahhoz szükséges, hogy ezzel a
szoftverrel klónozza az egyes környezeteket, vagy másolatot készítsen róluk; továbbá hogy Licencvev felel ssége az itt ismertetett funkciók
használatához szükséges összes licencjog beszerzése és karbantartása, nem kizárólagos jelleggel beleértve a klónozás és/vagy másolás során
létrejött másolati rendszerek/környezetek üzemeltetésének jogát. Felek megállapodnak, hogy – a Szerz dés más rendelkezéseinek lényegbeli
korlátozása nélkül – a Licencvev minden olyan jogsértése, amely ebben az értelemben harmadik fél licencjogait érinti, súlyos
szerz désszegésének min sül.
5.

SAP BusinessObjects

5.1 SAP BusinessObjects (BA&T Licenc Model)
5.1.1

SAP BusinessObjects Business Intelligence
Az SAP BusinessObjects Business Intelligence képességeit kétféleképpen lehet licencbe venni:
(1)

SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite modell A BI Suite tartalmazza az SAP BusinessObjects BI platformot, és az alábbi
motorokat: Mobile motor, Crystal Reports motor, Web Intelligence motor, Irányítópult motor, Explorer motor, Analysis Microsoft Office
motorhoz és Analysis OLAP motorhoz. A BI Suite Package motorok magukban foglalják a jogot a fent meghatározott BI kliensek
tartalmának megtekintésére.

(2)

Komponens (non-Suite) modell. Az SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite-ot tartalmazó SAP BusinessObjects Business
Intelligence termékeket igény szerint külön, egy komponens modellen keresztül is meg lehet vásárolni. Az alábbiak („Kliensmotorok”)
mindegyike külön vásárolható meg: SAP BusinessObjects BI platform, Mobile motor, Crystal Reports motor, Web Intelligence motor,
Irányítópult motor, Explorer motor, Analysis Microsoft Office motorhoz és Analysis OLAP motorhoz. A motorok magukban foglalják a
jogot a fent meghatározott és külön megvásárolt BI kliensek tartalmának megtekintésére.
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A SAP BusinessObjects BI platform egyedi Implementációjához ki kell választani az SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite modell
vagy a Komponens modell közül az egyiket. Ezek együttesen nem alkalmazhatók az SAP BusinessObjects BI platform egyedi
Implementációjában.
Szerz i/Tervez i licencek kétféle módon állnak rendelkezésre:
(a)
(b)

SAP Application Business Analytics Professional User
SAP Application BI Limited User

Az SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite és a Komponens modellek egyaránt licencbe vehet ek a Concurrent Session (egyidej
munkafolyamat) licenc mér számok, ill. a Névre Szóló Licence (NUL) mér számok alapján.
A Komponens (nem-Suite) Modellben megvásárolt Kliensmotorok licencbe vételénél ugyanazt a mér számot (NUL vagy Concurrent
Sessions) kell alkalmazni, mint a BI Platformnál, és ennek értéke nem haladhatja meg az ugyanezt a metrikát alkalmazó BI Platform számára
biztosított licencek számát.
5.1.2

Irányítópult és Képi Megjelenítés

5.1.2.1

SAP BusinessObjects Dashboards szoftver
Ha egy Irányítópult által generált (vagy más támogatott fájlformátumba (például PDF, AIR, PPT) exportált) SWF-fájl adatait frissíti, publikálja
vagy bármely egyéb módon módosítja, rendelkeznie kell Irányítópult Szerz i/Tervez i licenccel.

5.1.3

BA&T SAP Business Objects Explorer gyorsított csomag
Az SAP BusinessObjects Explorer csomag célja, hogy támogassa az SAP BusinessObjects Business Intelligence megoldással való keresés
és böngészés szcenárióinak korlátozott használatát a memórián belüli (gyorsított) és a hagyományos adatforrásokra vonatkozóan is. Az SAP
BusinessObjects Explorer csomag magában foglalja az Explorernek az alábbi szcenáriókban történ használatára való jogosultságot: (1)
adatok keresése és böngészése az ehhez a licenchez kapcsolódó SAP BusinessObjects szemantikai rétegén keresztül, (2) a gyorsított
adatforrásokban maradó adatok keresése és böngészése és (3) az Excel vagy .csv fájlokban lév adatok keresése és böngészése.
A BA & T SAP BusinessObjects Explorer gyorsított csomag tartalma:
1.

SAP BusinessObjects Explorer motor

2.

SAP BusinessObjects BI platform (kizárólag a SAP BusinessObjects Explorer támogatására)
a. SAP BusinessObjects BI platform. Licencvev számára kizárólag az SAP BusinessObjects BI platform alábbi funkcióinak
használata engedélyezett: (a) Central Management Console (CMC), (b) harmadik fél hitelesítése, (c) memórián belüli indexek
böngészése Explorerrel, (d) Központi Konfigurációkezel , (e) információtervezési eszköz, (f) Fordításkezel , (g) Életciklus-kezelési
eszköz, (h) Verziófrissítés-kezelési eszköz, (i) BI-indítópult

3.

SAP Data Integrator. A használatra az alábbi korlátozások érvényesek:
a. A Data Integrator és a Business Objects BI platform csak az SAP BusinessObjects Explorer csomaggal együtt használható.
b. A Data Integrator nem telepíthet az SAP NetWeaver BWA-vel megegyez blade-en vagy más adatplatformon.
c. A Data Integrator nem használható önálló ETL (extract, transform and load) projektekhez.

A licencjogok nem vonatkoznak az SAP BusinessObjects Mobile motorra vagy a specifikus memórián belüli platformokra (melyeket külön kell
licencbe venni).
5.1.4

SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite analitikai kiadás
Az SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite analitikai kiadás az alábbi Futásidej Szoftvereket tartalmazza: (i) Sybase IQ, mely több
példányban telepíthet mindaddig, amíg az egyes példányok nem lépik túl a 32 magot és (ii) Data Integrator (DI), mely több példányban
telepíthet mindaddig, amíg az egyes példányok nem haladják meg a 10 CPU-t és a DI példányokat nem kötik clusterbe.
A Data Integrator futásidej használata (i) nem tartalmazza a Text Data Processing-et, és (ii) az ügyfél környezetében külön szerveren tárolt,
már meglév CMS adatraktárakhoz való kapcsolódásra és azok kiaknázására korlátozódik, melynek célja kizárólag az adatok bármely
adatforrásból - de csak a futásidej Sybase IQ-ba történ betöltése.
A Sybase IQ Futásidej Szoftver használata az SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite általi és azon keresztül történ elérésre
korlátozódik.

5.1.5

SAP BusinessObjects E-Care Data Connect
Licencvev a licencbe vett szoftvert csak az SAP BusinessObjects E-Care Data Connect használati esetek kontextusában használhatja.
Az alábbiakban licencbe vett SAP Szoftvernek nem rendeltetése valamely betegség vagy állapot diagnózisára, megel zésére, gyógyítására
vagy kezelésére való használat. A rendeltetése az, hogy azt az egészségügyi szakemberek betegeik számára nyújtott ügyfélszolgálat és
klinikai támogatás megtervezésére és biztosítására használják.

5.1.6

SAP Enterprise Information Management megoldások

5.1.6.1

SAP Enterprise Information Management (EIM) csomagok
A licencbe vett Processzorok összes száma azon Processzorok összesített maximális számát jelenti, amelyeken az EIM csomagokban
található valamennyi Szoftver telepíthet és használható. A címadatbázisok és geokódolási jegyzékek ebben nem szerepelnek, tehát külön
vehet k licencbe.

5.1.7

SAP Data Services, SAP Data Integrator és SAP Data Quality Management szoftverek
A címadatbázisok és geokódolási jegyzékek ebben nem szerepelnek, tehát külön vehet k licencbe.

5.1.7.1

SAP Data Services
A licencbe vett Processzorok összes száma azon Processzorok összesített maximális számát jelenti, amelyeken az SAP Data Services-ben
található valamennyi Szoftver telepíthet és használható. Az SAP BusinessObjects Data Services korlátozott futásidej licencet tartalmaz az
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SAP Information Steward 2 CPU licencéhez, Futásidej Szoftverként. Az ilyen SAP Information Steward Futásidej
Cleansing Package Builder és a Basic és Advanced (alap és b vített) Profiling képességekre korlátozott.
5.1.7.2

Szoftver használata a

SAP Data Quality Management
A licencbe vett Processzorok összes száma azon Processzorok összesített maximális számát jelenti, amelyeken az SAP Data Services-ben
található valamennyi Szoftver telepíthet és használható. A Data Quality Management korlátozott futásidej licencet tartalmaz az SAP
Information Steward 2 CPU licencéhez, Futásidej Szoftverként. Az ilyen SAP Information Steward Futásidej Szoftver használata a
Cleansing Package Builder és a Basic és Advanced (alap és b vített) Profiling képességekre korlátozott.

5.1.7.3

Data Quality Management („DQM”) szoftverfejleszt i készlet (SDK)
A „Data Quality Management SDK” két konfigurációban vehet licencbe, az alábbiak szerint: (1) önálló vagy nem kötegelt konfiguráció („DQM
SDK nem kötegelt konfiguráció”), illetve (2) CPU mér szám alapján Data Services és/vagy DQM Premium licencekkel kötegelt konfiguráció
(„DQM SDK kötegelt konfiguráció”). DQM SDK nem kötegelt konfiguráció beszerzése esetén a DQM SDK licence szerverlicencként kerül
átadásra. DQM SDK kötegelt konfiguráció beszerzése esetén a DQM SDK licencei a Licencvev által CPU mér szám alapján licencbe vett
Data Services és/vagy DQM Premium részét képezik, így a Licencvev által licencbe vett CPU licencek egy része kizárólag a DQM SDK
futtatására használható, feltéve, hogy a DQM SDK, a Data Services és a DQM Premium használata céljából implementált licencek teljes
száma nem haladja meg a beszerzett Data Services és DQM Premium licencek teljes számát. Például, ha a Licencvev összesen 6 db Data
Services és/vagy DQM Premium CPU licencet szerzett be, akkor két CPU licencet használhat a DQM SDK futtatására, és a fennmaradó 4
CPU licencet a Data Services és/vagy a DQM Premium futtatására; illetve három CPU licencet használhat a DQM SDK futtatására, és a
fennmaradó hármat a Data Services és/vagy a DQM Premium futtatására; illetve használhatja mind a hat CPU licencet a DQM SDK
futtatására.

5.1.7.4

SAP Data Quality Management szoftver, az SAP Megoldásokhoz készült verzió
Az SAP Data Quality Management szoftver SAP Megoldásokhoz készült verziójának licencbe vételekor az adatmin ségi funkciók kizárólag az
SAP alkalmazásokon belül kezdeményezett tevékenységekhez alkalmazhatók. Ilyen típusú licencvétel esetén szigorúan tilos az adatmin ségi
funkciókat azon alkalmazás keretein kívül használni, amelyhez eredetileg licencbe vették. Külön licencet kell beszerezni az SAP Data Quality
Management vagy SAP Data Services megoldásokhoz, amennyiben az adatmin ségi funkciókat az SAP alkalmazás keretein kívül kívánják
Használni. Ezen licenc implementálása során a Licencvev jogosult a licencbe vett Processzorokat egy vagy több szerveren is használni,
amíg a szervereken használt Processzorok teljes száma nem haladja meg a Licencvev által licencbe vett Processzorok számát.

5.1.7.5

SAP Information Steward
A licencbe vett Processzorok összes száma azon Processzorok összesített maximális számát jelenti, amelyeken az SAP Information
Stewardban található valamennyi Szoftver telepíthet és használható.

5.1.8

SAP Rapid Marts termékek
Az SAP Rapid Marts licenchez szükséges az SAP Data Integrator vagy Data Services licenc megléte is. Amennyiben az SAP Rapid Marts-ot
SAP Data Integrator vagy Data Services termékkel veszik licencbe, minden egyes SAP Data Integrator vagy Data Services licencéhez külön
SAP Rapid Marts licenc szükséges. Tilos az SAP Rapid Marts licencének lemásolása és ezt követ en más példányokban való felhasználása.

5.1.9

SAP Data Migration Starter Package

5.1.10

SAP Data Migration Starter Package, SAP Data Migration, Perpetual Package

Az SAP Data Migration Starter Package licencbe vétele határozott id tartamra történik.

Az SAP Data Migration Starter Package és az SAP Data Migration, Perpetual Package csak egyetlen szerverre telepíthet , amely legfeljebb 4
Processzorral rendelkezik. Az SAP Data Migration Starter Package és az SAP Data Migration Perpetual Package csak egyetlen
célrendszerrel használható, amelynek azonosítóját írásban közlik az SAP-val a Licencvev implementációs projektjének kezdetén.
5.1.11

SAP Enterprise Performance Management

5.1.11.1 SAP Financial Consolidation. Az SAP Financial Consolidation részeként az SAP BusinessObjects BI Platform funkciói közül kizárólag az
alábbiak használhatók: (a) Central Management Server (CMS) használata a felhasználóknak a fenti alkalmazásokkal kapcsolatos hitelesítése
és/vagy engedélyezése céljából; (b) Central Management Console (CMC) használata az alkalmazáshoz kapcsolódó felhasználói jogok és
el jogok nyilvántartására; (c) Infoview használata az Analyzer munkafelület elindítására és az abban való navigálásra.
5.1.12

SAP Financial Information Management
Az SAP BusinessObjects Financial Information Management licencbe vétele esetén az SAP Data Integrator Használata az alábbi
feltételekhez kötött:
kizárólag egyes licencbe vett, kis- és középvállalkozások számára készült SAP BusinessObjects megoldásokkal, SAP analitikai
alkalmazásokkal, az SAP NetWeaver BW és az SAP EPM On-Demand alkalmazással Használható, továbbá egyes licencbe vett SAP
EPM alkalmazásokkal, amelyek meghatározása és Használata a Dokumentációval összhangban történik;
kizárólag az SAP Financial Information Management megoldással együtt Használható.
Az SAP Financial Information Managementhez licencet kell beszerezni minden olyan esetben, amikor harmadik felek rendszerével való
adatintegráció szükséges, kivéve azokat a felhasználási eseteket, ahol SAP EPM OnDemand alkalmazására kerül sor, amikor is nincs
szükség licencre.
A Financial Information Management azon korlátozott funkciói, amelyekre a Licencvev nem rendelkezik licenccel („FIM Futásidej Szoftver”),
használhatók egyes licencbe vett SAP Szoftverekkel a Dokumentációban leírtaknak megfelel en. Amíg a Licencvev kifejezetten nem
licencbe vette az FIM Futásidej Szoftvert, addig ezen szoftvert kizárólag a licencbe vett SAP Szoftverrel, illetve azon keresztül használhatja,
kizárólag a licencbe vett SAP Szoftver m ködésének lehet vé tétele, valamint a licencbe vett SAP Szoftverb l történ adatintegráció céljából,
a Dokumentációban leírt módon.

5.1.13

SAP Electronic Invoicing for Brazil (Nota Fiscal Electronica)
Az „SAP Electronic Invoicing for Brazil – Outbound and Inbound” (Nota Fiscal Electronica – Outbound or Inbound) tartalmazza az SAP PI
futásidej licencét is.
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5.1.14

SAP Governance, Risk and Compliance Megoldások.
Az SAP Governance, Risk and Compliance (GRC, Irányítási, Kockázatkezelési és Megfelel ségi) megoldásai az Xcelsius Enterprise és a
Crystal Reports korlátozott funkcióit alkalmazhatják, melyekre Licencvev nem rendelkezik licenccel (Reporting Runtime Software - Jelentési
Futásidej Szoftver). Amíg a Licencvev nem veszi kifejezetten licencbe a Jelentési Futásidej Szoftvert, addig a Futásidej Szoftver
használatához f
joga a GRC-n keresztül történ hozzáférésre korlátozódik, és annak bármilyen Módosítása kizárólag a GRC
ködésének biztosítása céljából engedélyezett. A Jelentési Futásidej Szoftvert kizárólag a GRC-re licenccel rendelkez Nevesített
Felhasználók használhatják. Licencvev a Crystal Reports semmilyen komponensét sem használhatja .Net alkalmazásfejlesztésre.

5.1.14.1 SAP Access Control, starter kiadás
Az SAP Access Control, starter kiadás használata a hozzáférési kockázatok mérésére, monitorozására és jelentésére, valamint a superuser
hozzáférés kezelésére és jelentésére korlátozott.
5.1.15

SAP BusinessObjects solutions for SME

5.1.15.1 SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás, Edge kiadás adatintegrációval és Edge kiadás adatkezeléssel(Edge BI)
A Felhasználók által licencbe vett Edge BI szerverenként 250 felhasználóra korlátozódik. Az Edge BI-ben benne foglaltatik az akár 1000
Címzett számára történ közzététel is. Az Edge BI minden 10 felhasználóra vagy 5, kizárólag az Edge BI használatára licencbe vett
Concurrent Session munkafolyamatra tartalmaz egy (1) db SAP BusinessObjects Analytics Professional felhasználói licencet és kilenc (9) db
SAP BI Limited felhasználói licencet. Concurrent Session Licenc alapon licencbe vett Edge BI esetében az egy implementáción belül az
egyidej munkafolyamatok száma nem haladhatja meg az 50-et. A Concurrent Session csomagok megszerzését követ en Licencvev a
Concurrent Session Licencek számával megegyez mennyiségben szerezhet b vítményeket az Edge BI felhasználói licencekhez.
5.1.15.2 SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás adatkezeléssel
Az SAP BusinessObjects Edge BI rendszerrel együtt szállított SAP Data Services Edge kiadás implementációja csak egyetlen szerveren
lehetséges (legfeljebb 250 nevesített felhasználóval vagy 50 egyidej munkafolyamattal); a szerver, ahol az implementáció megvalósul: (a)
vagy az a szerver, amelyen a megfelel SAP BusinessObjects Edge BI terméket implementálják, (b) vagy egy legfeljebb három processzorral
rendelkez külön szerver. Az SAP Data Services, Edge kiadás csak az SAP BusinessObjects Edge BI-vel együtt használható, önállóan nem.
A Licencvev az adatbázis-interfészeken belül legfeljebb két adatbázistípust használhat, egyetlen cél-adattárral.
5.1.15.3 SAP BusinessObjects BI, Edge kiadásadatintegrációval
Az SAP BusinessObjects Edge BI rendszerrel együtt szállított SAP Data Integrator, Edge kiadás implementációja csak egyetlen szerveren
lehetséges (legfeljebb 250 nevesített felhasználóval vagy 50 egyidej munkafolyamattal); a szerver, ahol az implementáció megvalósul: (a)
vagy az a szerver, amelyen a megfelel SAP BusinessObjects Edge BI terméket implementálják, (b) vagy egy legfeljebb három processzorral
rendelkez külön szerver. Az SAP Data Integrator, Edge kiadás csak az SAP BusinessObjects Edge BI-vel együtt használható, önállóan nem.
A Licencvev az adatbázis-interfészeken belül legfeljebb két adatbázistípust használhat, egyetlen cél-adattárral. Az SAP Rapid Marts Edge
kiadással együtt használva az SAP Data Integrator, Edge kiadás legfeljebb 5 Processzoros szerverre telepíthet .
5.1.15.4 SAP Data Services, Edge kiadás; Information Steward, Edge kiadás; Data Integrator, Edge kiadás és Data Quality Management, Edge kiadás
(Edge EIM Megoldások)
A licencbe vett Processzorok összes száma azon Processzorok összesített maximális számát jelenti, amelyeken az SAP Data Services Edge
kiadásban található valamennyi Szoftver telepíthet és Használható. A Data Services, Edge kiadás és a Data Quality Management, Edge
kiadás korlátozott futásidej licencet tartalmaznak 2 processzoros SAP Information Steward, Edge kiadás licencre, Futásidej Szoftverként.
Az ilyen SAP Information Steward, Edge kiadás Futásidej Szoftver használata a Cleansing Package Builder és a Basic és Advanced (alap és
vített) Profiling képességekre korlátozott. A címadatbázisok és geokódolási jegyzékek egyetlen Edge EIM Solutions megoldásnak sem
képezik részét; ezekre külön licenc szükséges. Bármely Edge EIM Solutions megoldás minden egyes implementációja egyetlen, legkevesebb
3, legfeljebb 5 proceszorral rendelkez szerverre korlátozott. Minden Edge EIM megoldás magában foglalja az SAP Business Analytics
Professional felhasználói licencnek a vonatkozó Edge EIM Solutions használatához történ biztosítását, és nem igényel további nevesített
SAP alkalmazás felhasználót.
5.1.15.5 SAP Rapid Marts, Edge kiadás
Az SAP Rapid Marts, Edge kiadás licencbe vétele esetén egy SAP BusinessObjects BI, Edge kiadás Adatintegrációval vagy SAP
BusinessObjects BI, Edge kiadásAdatkezeléssel licencet is be kell szerezni. Az SAP Rapid Marts, Edge kiadás csak különálló szerveren
implementálható, amely: (a) vagy az a szerver, amelyen a megfelel SAP BusinessObjects Edge BI terméket implementálják, (b) vagy egy
legfeljebb 4 processzorral rendelkez külön szerver. Az SAP Rapid Marts, Edge kiadás kizárólag az SAP BusinessObjects Edge BI
rendszerrel együtt használható. Tilos az SAP Rapid Marts, Edge kiadás licencének lemásolása és ezt követ en más példányokban való
felhasználása. Minden egyes SAP Rapid Mart, Edge kiadás magában foglalja a kapcsolódó Application Interface licencet is.
5.1.15.6 SAP Planning and Consolidation, Edge kiadás
Az SAP Planning and Consolidation, Edge kiadás legfeljebb 70 felhasználó számára vehet
futtatható.

licencbe, és csupán egyetlen szerveren

5.1.15.7 SAP Strategy Management, Edge kiadás
Licenckorlátozás: kizárólag egyetlen alkalmazásszerveren implementálható, legfeljebb 70 felhasználó részére. Minden implementációnál
legfeljebb 25 kontextus és 25 adatmodell lehetséges.
5.1.15.8 SAP Disclosure Management, Edge kiadás
Az SAP Disclosure Management, Edge kiadás csak egyetlen alkalmazásszerveren üzemeltethet produktív környezetben, és legfeljebb öt
Nevesített Felhasználó használhatja. A Szoftver testre szabott munkafolyamat és e-mail funkcióinak használata nem engedélyezett. Egy
Licencvev legfeljebb 100 Iratbenyújtásra jogosult
5.1.15.9 SAP BusinessObjects BI, Edge analitikai kiadás (BI Edge)
Az SAP BusinessObjects BI, Edge analitikai kiadás (BI Edge) esetében a fels határ 250 nevesített felhasználó vagy 50 Egyidej
Munkafolyamat egyetlen szerveren. A licenc az alábbi Futásidej Szoftvereket tartalmazza: (i) Sybase IQ és (ii) Data Services, Edge kiadás,
melyek mindegyike ugyanazon a szerveren implementálható, mint a BI Edge platform, vagy egy másik, legfeljebb tizenhat (16) maggal
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rendelkez szerveren a Sybase IQ esetében, ill. maximum három (3) Processzorral rendelkez szerveren a Data Services, Edge kiadás
esetében. A BI Edge minden 10 felhasználóra vagy 5, kizárólag a BI Edge használatára licencbe vett Egyidej Munkafolyamatra tartalmaz egy
(1) db Business Analytics Professional Nevesített Felhasználói licencet és kilenc (9) db SAP BI Limited Nevesített Felhasználói licencet.
A Futásidej Szoftver használata az alábbiakra korlátozódik: a Data Services, Edge kiadás (benne a Data Quality Management, Data
Integrator és Text Data Processing) bármely, az ügyfél környezetében elhelyezked külön szerveren lév CMS-adatraktárhoz kapcsolódhat
és azt kiaknázhatja, de a benne foglalt Sybase IQ-ba csak futásidej en tölthet be adatokat vagy tisztíthatja az oda betöltés alatt álló adatokat melyek korlátlan számú SAP adatforrásból származhatnak - az adatbázis interfészek alatti legfeljebb két adatbázistípust alkalmazva.
A Sybase IQ Futásidej Szoftver használata a BI Edge platform által és azon keresztül történ hozzáférésre korlátozódik.
5.1.16

SAP analitikai megoldások
Korlátozott licenc: az SAP analitikai megoldása („BA Megoldás”) és bármilyen, a BA Megoldás részeként licencbe vett SAP szoftver („BA
szoftver”) kizárólag a BA Megoldás meghatározott céljaira („Cél”) vehet licencbe.
BA szoftver: a BA Megoldásban található BA szoftvert az SAP saját különálló SAP-szoftvertermékként is forgalmazhatja saját árlistájának és
feltételeinek megfelel en. A BA szoftverre vonatkozó feltételek és a szoftver funkciói eltérhetnek a különálló SAP-szoftvertermék feltételeit l
és funkcióitól. Az SAP-szoftvertermék kiegészít funkciói külön Licencszerz dés alapján, kiegészít licencdíj ellenében vehet k igénybe.

5.1.17

SAP Enterprise Risk Reporting for Banking.
Ez a Szoftver kizárólag a Licencvev bankm veleteivel kapcsolatos vállalati kockázatok mérésére és monitorozására használható.

5.1.18

SAP Trade Promotion Effectiveness Analysis
Ez a Szoftver kizárólag az értékesítési promóciók hatékonyságának elemzésére használható.

5.1.19

SAP Sales Analysis for Retail

5.1.20

SAP Planning and Consolidation for Banking

Ez a Szoftver kizárólag a kiskereskedelmi adatok és az értékesítési pontok adatainak elemzésére használható.

Ez a Szoftver kizárólag a Licencvev alábbi bankm veleteihez használható: pénzügyi tervezés, költségvetés, el rejelzés és konszolidáció,
valamint pénzügyi és egyéb tervadatok szolgáltatása.
5.1.21

SAP Sales and Operational Planning rapid deployment solution
Ez a Szoftver kizárólag az értékesítési és operatív terület üzleti tervezési folyamatában használható, például az alábbiakhoz: konszenzusra
épül keresletmenedzsment, kínálat átláthatósága, durva kapacitástervezés, illetve az üzleti folyamat monitorozása az értékesítési-,
marketing-, operatív és pénzügyi el rejelzések alapján.

5.1.22

Kiegészít licencfeltételek a Knowledge Accelerator megoldáshoz

5.1.22.1 SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator (nem ANCILE platform esetén). Az „SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator” a
Licencvev saját alkalmazottai képzésének biztosítására szolgál, és nem használható harmadik felek által vagy azok nevében. A nem
ANCILE Platformra készült „SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator” a Knowledge Accelerator egy régebbi verziója (pre-XI release 3),
amelyet az SAP BusinessObjects továbbra is forgalmaz. Az alábbi kijelentések kizárólag a „Business Objects Knowledge Accelerator” ezen
TM
régebbi verziójára vonatkoznak: Az „SAP Business Objects Knowledge Accelerator” szoftverhez (Global Knowledge
On-Demand-forBusiness Objects szoftver) tartozó testreszabási funkciók kizárólag az „SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator” szoftverrel fejlesztett
tartalmak módosítására vagy testreszabására szolgálnak, és azokat kizárólag az ebben a Megrendelés-kiegészítésben meghatározott
oktatástervez k és adminisztrátorok használhatják. A Licencvev nem jogosult ezen eszközök módosítására, visszafejtésére, kereskedelmi
vagy nem kereskedelmi célú forgalmazására, vagy egyéb tartalmak - például a Licencbeadó más termékeihez kapcsolódó tartalmak fejlesztésére való használatára.
5.1.22.2 Knowledge Accelerator ANCILE Platformra. Az „SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator” a Licencvev saját alkalmazottai képzésének
biztosítására szolgál, és nem használható harmadik felek által vagy azok nevében. Tekintet nélkül a Képzési Ütemterv bármilyen eltér
rendelkezésére, a „Knowledge Accelerator” NUL-licencei nem ruházhatók át más személyekre, még akkor sem, ha az eredeti felhasználó
többé nem jogosult a „Knowledge Accelerator” használatára. Ha egy személy Licencvev vel való munkaviszonya megsz nik, a Licencvev az
adott személy NUL-licencét egy másik felhasználóra ruházhatja át.
5.1.23

Predictive Workbench. A „Predictive Workbench” (prediktív munkafelület) egy harmadik fél által fejlesztett beágyazott terméket tartalmaz,
amely önállóan nem használható, csak a „BusinessObjects Enterprise” megoldással kapcsolatban.

5.1.24

SAP Visual Intelligence, standard kiadás. Licencvev nem használhatja az SAP Visual Intelligence, standard kiadást az SAP
alkalmazásokban lév adatokhoz való hozzáférésre. Kivételt képez ez alól az SAP HANA és az SAP Business One adatainak elérése.

5.2 SAP BusinessObjects (Classic Solutions Model)
5.2.1

SAP BusinessObjects Enterprise

5.2.1.1

Dashboard Builder. A „Dashboard Builder”-hez tartozó szoftverösszetev k, eszközök és segédprogramok kizárólag azzal a termékkel együtt
használhatók, amelyhez készültek. Ezen túlmen en a Dashboard Builderrel együtt biztosított W eb Intelligence segédprogramok csak a
Dashboard Builderrel együtt biztosított elemz sablonok megtekintéséhez használhatók.

5.2.1.2

SAP BusinessObjects Enterprise. Licencvev a BusinessObjects Enterprise különböz kiadásainak licenceit nem kombinálhatja egy
Implementáción belül (tehát például a BusinessObjects Enterprise Premium licencek nem kombinálhatók BusinessObjects Enterprise
Professional licencekkel egyazon Implementáción belül). Licencvev a BusinessObjects Enterprise Professionalt az SAP Business Objects
saját jelentésformátum-típusai (Crystal Reports, Web Intelligence/Desktop Intelligence/BusinessObjects/Voyager) közül csak egynek a
közzétételére és terjesztésére használhatja. Ebb l a szempontból a Web Intelligence és a Desktop Intelligence egyetlen saját
jelentésformátumnak tekintend . Amennyiben Licencvev több jelentésformátum-típust kíván közzétenni és használni, BusinessObjects
Enterprise Premium licencet kell beszerezni. A fentiekt l eltér en, ha a Licencvev egy kombinált Desktop Intelligence és Web Intelligence
Implementációról tér át a BusinessObjects Enterprise-ra, akkor a Licencvev az adott Implementációban mind a Desktop Intelligence, mind a
Web Intelligence jelentéstípust használhatja.
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5.2.1.2

SAP BusinessObjects opcionális termékek. A „BusinessObjects Enterprise Professional”, „Crystal Enterprise Professional” és a „Crystal
Reports Server” (együttesen: „Alapvet Alkalmazás”) opcionális termékei b vítményként vehet licencbe egy Implementációhoz. Opcionális
termékek lehetnek például: Crystal Reports Explorer, Auditing, Publishing, Live Office, Integration Kits harmadik felek alkalmazásaihoz,
továbbá egyéb, az Alapvet Alkalmazáshoz opcióként kínált termékek. Ha mind az Alapvet Alkalmazást, mind pedig az opcionális
termékeket Processzor mér szám alapján veszik licencbe, akkor az opcionális termékek licenceinek száma és típusa meg kell egyezzen az
Implementáció részét képez azon Alapvet Alkalmazások licenceivel, amelyekhez az opcionális termékeket használják.

5.2.1.4

Web Intelligence Interactive Viewing. A „Web Intelligence Interactive Viewing” kulcskódjai a teljes Web Intelligence termék összes funkcióját
engedélyezik. Ugyanakkor a Web Intelligence Interactive Viewing korlátozott licenc, és nem használható dokumentumok szerkesztésére vagy
létrehozására.

5.2.2

SAP BusinessObjects BI Package. Az SAP BusinessObjects BI Package tartalmazza az SAP BusinessObjects Information Steward egy
korlátozott licencét. Az SAP BusinessObjects Information Steward használata a Metaadat-kezelésre és a Metapédia funkcionalitásra
korlátozott.

5.2.3

SAP BusinessObjects BI Starter Package. Az „SAP BusinessObjects BI” kezd
licencbe, és csupán egyetlen szerveren futtatható.

5.2.4

Irányítópult és Képi Megjelenítés

5.2.4.1

SAP® BusinessObjects™ Xcelsius® szoftver.

csomagja legfeljebb 100 felhasználó számára vehet

Ha a Licencvev bármely az Xcelsius által generált SWF fájlban (vagy SWF fájlból más támogatott fájlformátumba - pl. PDF, AIR, PPT exportált fájlban) lév adatot frissít, közzétesz, továbbít vagy más módon megváltoztat, Xcelsius Interactive Viewing licencet kell beszerezni.
Az Xcelsius interaktív megjelenítési licencet tartalmazza és ahhoz illeszkedik a Crystal Reports Server és a BusinessObjects Edge névre
szóló licence („NUL”). A Korlátlan interaktív megjelenítés lehet ségét tartalmazza az Xcelsius Engage, de csak legfeljebb két csatlakozással
rendelkez SWF-fájlokra korlátozva.
5.2.5

SAP BusinessObjects Enterprise Information Management megoldások

5.2.5.1

SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator és SAP BusinessObjects Data Quality Management szoftverek.
Amennyiben a Licencvev Data Services, Data Integrator vagy Data Quality Management licencet kíván implementálni olyan vállalati
adatforrások eléréséhez, mint az alkalmazáscsomagok, adatbázisok, vagy technológia-infrastruktúra termékek, akkor be kell szereznie az
adott interfészeknek megfelel licencet, pl. Application Interface, Database Interface, JMS Technology Interface, vagy Salesforce.com
Technology Interface. A címadatbázisok ebben nem szerepelnek, tehát külön vehet k licencbe.

5.2.5.2

SAP BusinessObjects Data Services. Az SAP BusinessObjects Data Services minden egyes licence az alábbiakat tartalmazza:
Az SAP BusinessObjects Data Insight-ra vonatkozó öt Nevesített Felhasználó (kivéve a kötegelt, vagy egyéb módon harmadik fél
termékével kombinálva vagy annak használatához árusított licenceket).
Futásidej licenc az SAP BusinessObjects Information Steward 2 CPU licencéhez. A BusinessObjects Information Steward használata a
Cleaning Package Builderre és a Data Insightban meglév Basic és Advanced Profiling képességekere korlátozott.
1 db licenc az alábbiak mindegyikéhez: Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team
Development és Grid Computing
Database Interface licencek korlátlan számú adatbázistípushoz
Salesforce.com Technology Interface
JMS Technology Interface

5.2.6

SAP BusinessObjects Data Integrator

5.2.6.1

SAP BusinessObjects Data Integrator Starter. A Szoftver valamennyi licence 1 db Database Interface licencet tartalmaz.

5.2.6.2

SAP BusinessObjects Data Integrator Professional. A Szoftver valamennyi licence 2 db Database Interface licencet tartalmaz.

5.2.6.3

SAP BusinessObjects Data Integrator Premium. A Szoftver valamennyi licence tartalmaz 1 db licencet az alábbiakhoz: Real Time
Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team Development, Grid Computing, Salesforce.com Technology
Interface, JMS Technology Interface; továbbá Database Interface licenceket korlátlan számú adatbázistípushoz.

5.2.7

SAP BusinessObjects Data Quality Management (“DQM”)

5.2.7.1

SAP BusinessObjects eData Quality (“eDQ”) Management. A Licencvev az „SAP BusinessObjects eDQ Management” alkalmazást kizárólag
tranzakciós vagy valós idej környezetben használhatja. A Szoftver valamennyi licence tartalmaz egy SAP BusinessObjects DQM licencet,
valamint 1 nyelvre vonatkozó tisztítócsomag opciót is.

5.2.7.2

SAP BusinessObjects Data Quality Management Professional. A Szoftver valamennyi licence tartalmaz egy Database Interface licencet,
valamint egy SAP BusinessObjects DQM, 1 nyelvre vonatkozó tisztítócsomag opció licencet is.

5.2.7.3

SAP BusinessObjects Data Quality Management Premium. A Szoftver valamennyi licence tartalmazza az alábbiakat:
Az SAP BusinessObjects Data Insight-ra vonatkozó öt Nevesített Felhasználó (kivéve a kötegelt, vagy egyéb módon harmadik fél
termékével kombinálva vagy annak használatához árusított licenceket)
Futásidej licenc az SAP BusinessObjects Information Steward 2 CPU licencéhez. A BusinessObjects Information Steward használata a
Cleaning Package Builderre és a Data Insightban meglév Basic és Advanced Profiling képességekere korlátozott.
2 db Database Interface licenc
1 db „SAP BusinessObjects DQM”, 1 nyelvre vonatkozó tisztítócsomag opció
SAP BusinessObjects DQM, szoftverfejleszt i készlet
1 db licenc az alábbiak mindegyikéhez: Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team
Development és Grid Computing

5.2.7.4 Interfész licencek. Bármilyen Application Interface, Database Interface vagy Technology Interface licencbe vételének el feltétele egy Data
Services, Data Integrator vagy Data Quality Management licenc megléte. Az Application Interface minden egyes alkalmazáspéldányra külön
vehet licencbe. Ez azt jelenti, hogy a Szoftver egy meghatározott alkalmazáshoz vagy technológiához való egyetlen csatlakozásra
használható. Amennyiben az Application Interface segítségével egy alkalmazás több példányát használják, akkor mindegyikhez be kell szerezni
egy Application Interface licencet. Az Application Interface Unlimited, Database Interface, JMS Technology Interface és a Salesforce.com
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Technology Interface - esett l függ en - alkalmazás-, adatbázis- vagy technológiatípusonként vehet licencbe. A „típus”-ra szóló licenc egy
meghatározott alkalmazáshoz, adatbázishoz vagy technológiához való korlátlan számú csatlakozást jelent.
5.2.7.5 Data Quality Management SDK. A „Data Quality Management SDK” két konfigurációban vehet licencbe, az alábbiak szerint: (1) önálló vagy
nem kötegelt konfiguráció („DQM SDK nem kötegelt konfiguráció”), illetve (2) CPU mér szám alapján Data Services és/vagy DQM Premium
licencekkel kötegelt konfiguráció („DQM SDK kötegelt konfiguráció”). DQM SDK nem kötegelt konfiguráció beszerzése esetén a DQM SDK
licence szerverlicencként kerül átadásra. DQM SDK kötegelt konfiguráció beszerzése esetén a DQM SDK licencei a Licencvev által CPU
mér szám alapján licencbe vett Data Services és/vagy DQM Premium részét képezik, így a Licencvev által licencbe vett CPU licencek egy
része kizárólag a DQM SDK futtatására használható, feltéve, hogy a DQM SDK, a Data Services és a DQM Premium használata céljából
implementált licencek teljes száma nem haladja meg a beszerzett Data Services és DQM Premium licencek teljes számát. Például, ha a
Licencvev összesen 6 db Data Services és/vagy DQM Premium CPU licencet szerzett be, akkor két CPU licencet használhat a DQM SDK
futtatására, és a fennmaradó 4 CPU licencet a Data Services és/vagy a DQM Premium futtatására; illetve három CPU licencet használhat a
DQM SDK futtatására, és a fennmaradó hármat a Data Services és/vagy a DQM Premium futtatására; illetve használhatja mind a hat CPU
licencet a DQM SDK futtatására.
5.2.7.6 SAP BusinessObjects Data Quality Management szoftver, külön verziók SAP, Siebel vagy Informatica alkalmazásokhoz. Az „SAP
BusinessObjects Data Quality Management” SAP megoldásokhoz, Siebel alkalmazásokhoz, vagy az Informatica PowerCenterhez való licencbe
vételekor az adatmin ségi funkciók kizárólag az adott SAP, Siebel vagy Informatica alkalmazásban indított tevékenységekhez használhatók.
Ilyen típusú licencvétel esetén szigorúan tilos az adatmin ségi funkciókat azon alkalmazás keretein kívül használni, amelyhez eredetileg
licencbe vették. Külön licencet kell beszerezni az „SAP BusinessObjects Data Quality Management” vagy „SAP BusinessObjects Data Services”
megoldásokhoz, amennyiben az adatmin ségi funkciókat az SAP, Siebel vagy Informatica alkalmazás keretein kívül kívánják használni. Ezen
licenc implementálása során a Licencvev jogosult a licencbe vett Processzorokat egy vagy több szerveren is használni, amíg a szervereken
használt Processzorok teljes száma nem haladja meg a Licencvev által licencbe vett Processzorok számát. A termék a Grid computing licencet
nem tartalmazza, ezt külön szükséges licencbe venni.
5.2.7.7 SAP BusinessObjects Rapid Marts termékek. A „SAP BusinessObjects Rapid Marts” felhasználásához szükséges az „SAP BusinessObjects
Data Integrator” vagy „Data Services” licenc megléte is. Amennyiben az „SAP BusinessObjects Rapid Marts”-ot „SAP BusinessObjects Data
Integrator” vagy „Data Services” termékkel veszik licencbe, minden egyes „SAP BusinessObjects Data Integrator” vagy „Data Services”
licencéhez külön „SAP BusinessObjects Rapid Marts” licenc szükséges. Tilos az „SAP BusinessObjects Rapid Marts” licencének lemásolása és
ezt követ en más példányokban való felhasználása. A fentieken túlmen en a Licencvev köteles licencbe venni a megfelel Application
Interface-eket is.
5.2.7.8 SAP BusinessObjects Metadata Management. A Metadata Management korlátozott használatra szóló SAP BusinessObjects Enterprise licencet
foglal magában. A Licencvev az SAP BusinessObjects Enterprise megoldást kizárólag a Metadata Managementtel együtt használhatja. Ha
olyan adatokba tekint be, amelyeket nem konkrétan a Metadata Management hozott létre vagy dolgozott fel, az az itt biztosított licenc
megsértésének min sül. Továbbá a Licencvev kizárólag az SAP BusinessObjects Enterprise alábbi funkcióit használhatja: (a) Central
Management Server („CMS”) felhasználó- vagy csoporthitelesítési célra; (b) Central Management Console a felhasználókezelés, illetve az
integráló forrásokhoz, forráscsoportokhoz, metapediához és segédprogramokhoz való hozzáférés biztonsága érdekében, valamint az integráló
források és segédprogramok futtatásainak kezeléséhez és ütemezéséhez.
5.2.8

SAP BusinessObjects Explorer

5.2.8.1.

A (vállalati jelentéskészítésre szolgáló) „SAP BusinessObjects Enterprise Professional”-lel együtt használt Explorer kulcskódjai a Web
Intelligence termék összes funkcióját engedélyezik. Ezek a Web Intelligence funkciók kizárólag az „SAP BusinessObjects Explorer”-rel
használhatók.

5.2.8.2

SAP Business Objects Explorer (Data Exploration Component). Az SAP BusinessObjects Explorer (Data Exploration Component)
tartalmazza az SAP BusinessObjects Data Integrator Premium és az SAP BusinessObjects Enterprise programokat is. A Licencvev ezt az
alábbi korlátozásokkal jogosult használni:
A Data Integrator Premium és a BusinessObjects Enterprise termékek kizárólag az SAP BusinessObjects Explorerrel együtt
használhatók (Data Exploration Component).
A Data Integrator Premium nem telepíthet az SAP NetWeaver BWA-vel megegyez blade-en.
A Data Integrator Premium nem használható önálló ETL (extract, transform and load) projektekhez.
A Licencvev t a licenc kizárólag az „SAP BusinessObjects Enterprise” alábbi funkcióinak használatára jogosítja: (a) Central Management
Console (CMC), (b) harmadik fél hitelesítése, (c) BWA-alapú indexek vizsgálata Explorerrel, (d) Central configuration Manager, (e) Import
Wizard.

5.2.9

SAP BusinessObjects solutions for SME

5.2.9.1

SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI). Az SAP Nevesített Felhasználók által licencbe vett Edge BI szerverenként 250 felhasználóra
korlátozódik. Az Edge BI-ben tartalmazza az akár 1000 Címzett számára történ közzétételt. Az Edge BI standalone Önálló Használata nem
igényel SAP Application nevesített felhasználókat; amikor az SAP ERP-vel használják, az SAP Business Expert Nevesített Felhasználó nem
releváns, elegend egy SAP Professional Nevesített Felhasználó. Az SAP BusinessObjects viszonteladóitól Egyidej Hozzáférési Licencként
(Concurrent Access License, CAL) licencbe vett Edge BI egyetlen implementációja esetében sem haladhatja meg az 50 darab CAL-t. Miután
a Licencvev beszerezte a CAL-csomagokat az SAP BusinessObjects viszonteladótól, a Licencvev licencbe vehet nevesített felhasználói
licenceket Edge BI b vítményhez az igénybe vett CAL licencek számával megegyez mennyiségben.

5.2.9.2

SAP BusinessObjects Edge BI, adatkezelést tartalmazó verzió. Az „SAP BusinessObjects Edge BI” rendszerrel együtt szállított „SAP
BusinessObjects Data Quality Professional” és „SAP BusinessObjects Data Integrator Starter” implementációja csak egyetlen szerveren
lehetséges (legfeljebb 250 felhasználóval); a szerver, ahol az implementáció megvalósul: (a) vagy az a szerver, amelyen a megfelel „SAP
BusinessObjects Edge BI” terméket implementálják, (b) vagy egy legfeljebb két processzorral rendelkez külön szerver. Az „SAP
BusinessObjects Data Quality Professional” és az „SAP BusinessObjects Data Integrator Starter” kizárólag az „SAP BusinessObjects Edge
BI” rendszerrel együtt használhatók, önálló használatuk nem lehetséges. A Licencvev az adatbázis-interfészeken belül legfeljebb két
adatbázistípust használhat, egyetlen cél-adattárral.

5.2.9.3

SAP BusinessObjects Edge BI, adatintegrációt tartalmazó verzió. Az SAP BusinessObjects Edge BI rendszerrel együtt szállított SAP
BusinessObjects Data Integrator Starter implementációja csak egyetlen szerveren lehetséges (legfeljebb 250 felhasználóval); a szerver, ahol
az implementáció megvalósul: (a) vagy az a szerver, amelyen a megfelel SAP BusinessObjects Edge Series terméket implementálják, (b)
vagy egy legfeljebb két processzorral rendelkez külön szerver. Az „SAP BusinessObjects Edge BI” adatintegrációt tartalmazó verziója és az
„SAP BusinessObjects Data Integrator Starter” kizárólag az „SAP BusinessObjects Edge BI” rendszerrel együtt használhatók, önálló
használatuk nem lehetséges. A Licencvev az adatbázis-interfészeken belül legfeljebb két adatbázistípust használhat, egyetlen cél-adattárral.
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Amikor az „SAP BusinessObjects Data Integrator Starter”-t az „SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts” rendszerrel együtt használják, akkor
legfeljebb 4 processzort tartalmazó szerveren implementálható.
6.

SAP Crystal

6.1 Az SAP Crystal termékekre vonatkozó Használati Jogok
6.1.1

Meghatározások

6.1.1.1

Az „SAP Crystal szoftver” az alábbi termékeket jelenti: SAP Crystal Reports, SAP Crystal Server, SAP Crystal Reports Server, SAP Crystal
Dashboard Design, SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Interactive Analysis, Xcelsius Engage Server.

6.1.1.2

A „Desktop SAP Crystal szoftver” megnevezés az SAP Crystal Server-en és az SAP Crystal Reports Server-en kívül minden SAP Crystal
terméket magában foglal.

6.1.1.3

A „Kapcsolt Prezentáció” olyan, SAP Crystal Dashboard Design personal edition, SAP Crystal Dashboard Design departmental edition vagy
Xcelsius Engage Server segítségével készült SWF fájlt jelent, amely az ilyen SWF fájlban (vagy más, támogatott fájlformátumba exportált - pl.
PDF, AIR, PPT - SWF fájlban) lév adatokat frissíti, közzéteszi, leküldi vagy más módon megváltoztatja.

6.1.1.4

Az „Független Prezentáció” olyan, SAP Crystal Presentation Design personal edition, SAP Crystal Dashboard Design personal edition, SAP
Crystal Dashboard Design departmental edition vagy Xcelsius Engage Server segítségével készült SW F fájlt jelent, amely az ilyen SWF
fájlban (vagy más, támogatott fájlformátumba exportált - pl. PDF, AIR, PPT - SWF fájlban) lév adatokat nem frissíti, nem teszi közzé, nem
küldi le vagy nem változtatja meg más módon.

6.1.2

SAP Crystal Szoftverhasználat Licencvev használhatja az SAP Crystal szoftvert arra, hogy oktatási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtson
ahhoz, feltéve, hogy minden személy, aki az oktatás vagy tanácsadás el nyeit élvezi a megfelel SAP Crystal szoftver használatára licencet
szerzett.

6.1.3

Desktop SAP Crystal Szoftverhasználat A Kapcsolt Prezentációk kivételével és a 6.2.8 pontnak megfelel en, Licencvev a Desktop SAP
Crystal szoftverrel készített kimeneti fájlokat (pl. PDF, SWF, XLF, WID vagy RPT formátumú fájlok) harmadik fél számára terjesztheti,
amennyiben a Licencvev betartja az alábbi el írásokat:
(a)

a kimeneti fájlok a Szoftveren kívül vannak tárolva, és ahhoz sem közvetlenül, sem közvetve nem férnek hozzá, nem aktiválják a
Szoftver feldolgozási képességeit, és másként sem m ködtetik a Szoftvert;
(b) kizárólag
Licencvev felel ssége az ilyen kimeneti fájlokhoz szükséges vagy igényelt támogatás, m szaki vagy más
segítségnyújtás biztosítása azok számára, akik az ilyen fájlokat megkapják;
(c) a
Licencvev nem használhatja a Licencbeadó nevét, logóját, illetve védjegyét, sem a Szoftvert az SAP el zetes írásbeli engedélye
nélkül;
(d) a
Licencvev a kimeneti fájlok használatából, sokszorosításából és terjesztéséb l fakadó mindennem jogi és anyagi felel sség alól
mentesíti az SAP-t;
(e) a
Licencvev köteles gondoskodni arról, hogy a végfelhasználó („Végfelhasználó”) elfogadja a 6.3.8 pontban rögzített feltételekhez
lényegükben hasonló feltételeket.
6.1.4

Training Workstation License Desktop SAP Crystal szoftverhez. Ha a Desktop SAP Crystal szoftvert olyan munkaállomáson használják,
melyet kizárólag oktatási célokra használnak, akkor a licenc a munkaállomásra szól, nem pedig a Szoftvert használó nevesített felhasználóra.
Egy oktató munkaállomáshoz egy licenc megléte szükséges.

6.1.5

Az SAP Crystal szoftver képerny fotóinak és elnevezésének használata. Licencvev a képerny fotókat és a Crystal Reports elnevezést az
alábbi feltételeknek megfelel en sokszorosíthatja és terjesztheti dokumentumokban és egyéb hordozókon:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A dokumentum vagy hordozó nem lehet kereskedelmi célú képzési anyag vagy küls fél képzési anyaga.
Tilos Licencvev részér l az obszcén vagy pornográf, valamint az SAP vállalatra és szoftverekre vagy egyéb személyekre vagy
szervezetekre nézve becsmérl vagy rágalmazó jelleg Használat.
Tilos Licencvev részér l az olyan formában történ Használat, amely az SAP részér l a Licencvev terméke vagy szolgáltatása
támogatására vagy helyeslésére, illetve az SAP és a termék vagy szolgáltatás összefüggésére utalna.
A Licencvev nem használhatja a képerny fotót összehasonlító jelleg hirdetésben.
A Licencvev a képerny fotót semmilyen formában nem módosíthatja, kivéve a képerny fotó átméretezését és részeinek levágását.
A Licencvev nem adhatja hozzá a képerny fotót más termék felhasználói interfészéhez.
A Licencvev nem Használhatja a harmadik felek által biztosított tartalmakat ábrázoló képerny fotókat, kivéve, ha erre a harmadik félt l
kifejezett engedélyt kap.
A Licencvev nek mellékelnie kell a következ szerz i jogi közlést: „Az SAP vállalat termékér l készült képerny fotó(k), az SAP
engedélyével újranyomtatva.”
Amennyiben Licencvev a Használat során valamely SAP Szoftverre hivatkozik, köteles a Szoftver teljes nevét használni.
A Licencvev nem használhat fel olyan képerny fotót, amelyen felismerhet személy képe szerepel, kivéve, ha erre az adott személyt l
engedélyt kapott.

6.2 SAP Crystal Reports futásidej termék
6.2.1

Alkalmazási terület. A jelen pont az SAP Crystal Reports 2008, a Crystal Reports XI, az SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010 és az
SAP Crystal Reports for Eclipse megoldásokban lév futásidej termékre vonatkozik.

6.2.2

Meghatározások

6.2.2.1

„Kliensalkalmazás” az az alkalmazás, amelyet a Licencvev fejlesztett ki, és amely a) futtatóterméket használja fel, b) teljes egészében a
végfelhasználó gépére telepített, valamennyi jelentés feldolgozása azon a gépen történik, illetve c) jelentékeny és els dleges funkcionalitással
járul hozzá a futtatóprogramhoz.

6.2.2.2

„Házi telepítés” vagy „házon belül telepít”: Kliensalkalmazások és/vagy Szerveralkalmazások termelés céljára a Licencvev vállalatának vagy
szervezetének egy vagy több számítógépére telepítését jelenti, amely kizárólag a Licencvev bels üzleti céljaival kapcsolatban végezhet el.

6.2.2.3

„Forgalmazás” vagy „forgalmaz”: a Kliens- és/vagy Szerveralkalmazásoknak a Licencvev vállalatán vagy szervezetén kívüli küls
végfelhasználó részére történ értékesítése, bérbeadása, licencbe adása vagy továbbforgalmazása.
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6.2.2.4

„Futásidej Termék” az SAP Crystal Reports 2008, az SAP Crystal Reports for Eclipse 2.0 és az SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010
termékekkel együtt biztosított RUNTIME.TXT fájlban megadott verzióspecifikus fájlokat és alkalmazásprogramozási interfészeket (API) jelenti.

6.2.2.5

„Szerveralkalmazás” az az alkalmazás, amelyet a hasznosító fejlesztett ki, s amely a) futtatókörnyezetet használja fel, b) egy vagy több
felhasználó számára enged közvetlen vagy közvetett középszint alkalmazás(ok)on keresztül hozzáférést, illetve c) jelentékeny és els dleges
funkcionalitással járul hozzá a futtatóprogramhoz. A Windows terminálszerveres környezetbe (pl. Citrix vagy Microsoft Remote Desktop
platformra) telepített kliensalkalmazás szerveralkalmazásnak min sül.

6.2.3

Felhasználás. A Licencvev egyetlen példányban telepítheti és használhatja a Futásidej Terméket a Kliens- és Szerveralkalmazások
fejlesztésére. A Forgalmazásra és Házi Telepítésre vonatkozó feltételek az alábbiakban leírtaknak megfelel en eltér ek attól függ en, hogy a
Licencvev milyen típusú alkalmazásokat fejleszt.

6.2.4

Kliensalkalmazások és Szerveralkalmazások Házi Telepítése. A Licencbeadó a Licencvev nek személyre szóló, nem kizárólagos, korlátozott
engedélyt ad a Futásidej Termék Kliens- és Szerveralkalmazásokkal végzett Házi Telepítésére.

6.2.5

Kliensalkalmazások forgalmazása. Amennyiben a Licencvev a jelen dokumentum valamennyi feltételét betartja, beleértve - korlátozások
nélkül - a 6.2.7. pontot, a Licencbeadó személyre szóló, nem kizárólagos, korlátozott engedélyt ad a Licencvev nek az Ügyfélalkalmazások
Forgalmazására.

6.2.6

Szerveralkalmazások forgalmazása. Amennyiben a Licencvev a jelen dokumentum valamennyi feltételét betartja, beleértve - korlátozások
nélkül - a 6.2.7. pontot, a Licencbeadó személyre szóló, nem kizárólagos, korlátozott engedélyt ad a Licencvev nek a Szerveralkalmazások
harmadik feleknek történ Forgalmazására, feltéve, hogy a Licencvev a forgalmazott Szerveralkalmazás minden Implementációjához
rendelkezik a Crystal Reports licencbe vett példányával, és az adott Szerveralkalmazás által használt Futásidej Termék verziója megfelel a
Crystal Reports Licencvev által licencbe vett verziójának.

6.2.7

A Futásidej Termék Forgalmazásának feltételei.
Ha a Licencvev a fenti 6.2.5 vagy 6.2.6. pont alapján harmadik felek részére forgalmazza a Futásidej Terméket, akkor az alábbi el írásokat
kell betartania:
(a) A Licencvev kizárólagos felel sséggel tartozik azért, hogy támogatást, szolgáltatást, verziókövetést, technikai és egyéb segítséget
nyújtson annak, aki a Futásidej Termék példányát vagy mintapéldányát megkapta, és ezekre szüksége van vagy ezeket kéri;
(b) A Licencvev nem használhatja a Licencbeadó nevét, logóját, illetve védjegyét, sem a Szoftvert az SAP el zetes írásbeli engedélye nélkül;
(c) A Licencvev megvédi, kártalanítja és kármentesíti SAP-t a Futásidej Termék vagy a vele társított alkalmazás használatából,
reprodukciójából vagy forgalmazásából ered minden igénnyel és követeléssel szemben;
(d) A Licencvev nem forgalmazhatja a Futásidej Terméket általános jelleg jelentések írására, adatelemzésre vagy jelentésátadásra
használt termékkel vagy egyéb olyan termékkel, amely az SAP által ajánlott termékekkel azonos vagy hasonló funkciókat lát el; valamint
(e) A Licencvev köteles gondoskodni arról, hogy a végfelhasználó („Végfelhasználó”) elfogadja az alábbiakhoz lényegükben hasonló
feltételeket:
A Végfelhasználó beleegyezik, hogy nem módosítja, nem szedi szét, nem bontja alkatrészeire, nem változtatja meg, nem adaptálja és nem
fejti vissza a Futásidej Terméket vagy a report file (.RPT) formátumot;
A Végfelhasználó kötelezi magát arra, hogy a Futásidej Terméket nem forgalmazza harmadik fél részére, és azt nem használja fel
bérbeadás, id beli megosztás (timesharing), vagy harmadik felek részére történ bármilyen üzleti szolgáltatás nyújtása céljából.
A Végfelhasználó beleegyezik, hogy nem használja a futásidej terméket olyan termék forgalmazás céljára történ el állítására, amely az
SAP termékajánlatával versenyre kelhet;
A Végfelhasználó beleegyezik, hogy nem használja a futtatókörnyezetet olyan termék forgalmazás céljaira történ el állítására, amely a
jelentésállomány (.RPT) formátumát alternatív formátummá alakítja olyan általános jelleg jelentések megírása, adatelemzés vagy
jelentésszállítás céljaira, amelyek nem az SAP tulajdonát képezik;

6.2.8.

SAP ÉS BESZÁLLÍTÓI KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A
FORGALOMKÉPESSÉG, ADOTT CÉLRA ALKALMASSÁG ÉS HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉNEK SZAVATOLÁSÁT.
SAP ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM TARTOZNAK SEMMILYEN FELEL SSÉGGEL SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉP , VÉLETLEN, BÜNTET , FEDEZETI VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK A JELEN SZERZ DÉSSEL,
AZ ALKALMAZÁSSAL VAGY A FUTÁSIDEJ TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL.

6.3 SAP Crystal Dashboard Design, osztálykiadás
6.3.1

Felhasználás. Az SAP
továbbforgalmazhatók.

Crystal

Dashboard

Design

osztálykiadása

segítségével

készített

Független

Prezentációk

szabadon

Az adatokhoz kizárólag a Crystal Reports csatolón keresztül hozzáfér osztálykiadással készített SWF fájlokat Crystal Report-ba lehet
beágyazni, és az így kapott jelentést további licencvételi el írások nélkül tovább lehet forgalmazni.
6.3.2

Megjelenítési licenc. Egy az osztálykiadás által generált (vagy más támogatott fájlformátumba exportált - például PDF, AIR, PPT -) SWF-fájl
adatainak frissítése, publikációja, leküldése vagy bármely egyéb módon történ módosítása esetén minden nevesített felhasználónak, akinek
betekintése van az SWF fájlba, rendelkeznie kell SAP Crystal Dashboard Viewing opcióval. Ez az opció az SAP Crystal Reports Server és az
SAP Crystal Server Névre Szóló Licenceinek (NUL) része és azzal megegyezik. Az osztálykiadás licenc része a Dashboard Viewing opció
egy névre szóló licence.

6.3.3

Korlátozások. Az osztálykiadás által generált SWF fájlok:
Nem implementálhatók az SAP BusinessObjects Enterprise-ba és az SAP BusinessObjects Edge-be.
Önállóan csak az SAP Crystal Reports Server-be és az SAP Crystal Server-be implementálhatók.
Az SAP BusinessOne kivételével nem férhetnek hozzá az SAP Szoftver adatforrásaihoz.
Nem terjeszthet ek 100-nál több végfelhasználó számára.
A Kapcsolt Prezentációk kizárólag a felhasználók bels üzleti céljaira használhatóak; a használat a Kapcsolt Prezentációk kereskedelmi
értékesítése, bérlete vagy lízingje céljából nem megengedett (akár önállóan, akár más programmal vagy termékkel kombinálva).

6.4 SAP Crystal Dashboard Design, személyes kiadás
6.4.1

Felhasználás. Az SAP Crystal Dashboard Design személyes kiadása segítségével készített Független Prezentációk szabadon
továbbforgalmazhatók. Az adatokhoz kizárólag a Crystal Reports csatolón keresztül hozzáfér személyes kiadással készített SWF fájlokat
Crystal Report-ba lehet beágyazni, és az így kapott jelentést további licencvételi el írások nélkül tovább lehet forgalmazni.
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6.4.2

Korlátozások A személyes kiadás által generált SWF fájlok:
Nem implementálhatók az SAP BusinessObjects Enterprise-ba és az SAP BusinessObjects Edge-be.
Önállóan csak az SAP Crystal Reports Server-be és az SAP Crystal Server-be implementálhatók.
Az SAP BusinessOne kivételével nem férhetnek hozzá az SAP Szoftver adatforrásaihoz.
A Kapcsolt Prezentációk kizárólag a felhasználók bels üzleti céljaira használhatóak; a használat a Kapcsolt Prezentációk kereskedelmi
értékesítése, bérlete vagy lízingje céljából nem megengedett (akár önállóan, akár más programmal vagy termékkel kombinálva).

6.5 SAP Crystal Presentation Design
6.5.1

Felhasználás. Az SAP Crystal Presentation Design bármely kiadásával készített Független Prezentációk szabadon továbbforgalmazhatók. Az
SAP Crystal Presentation Design vállalati kiadásának Licencvev i a Szoftvert tetsz leges számú alkalmazottjuk és szerz déses dolgozójuk
számára telepíthetik, amennyiben ezek az alkalmazottak és munkatársak Licencvev közvetlen alkalmazásában állnak. Ez a licenc nem terjed
ki a Licencvev vállalatán kívülre, és kizárja a Licencvev leányvállalatait és kapcsolódó vállalatait.

6.5.2

Korlátozások. A SAP Crystal Presentation Design hallgatói változatát csak középfokú vagy annál magasabb szint oktatási intézmény nappali
vagy esti/levelez tagozatos hallgatói Használhatják.

6.6 SAP Crystal Server
6.6.1

Alkalmazási terület. A jelen pont az SAP Crystal Reports Serverre és az SAP Crystal Serverre vonatkozik. A pont teljes terjedelmében az
„SAP Crystal Server” alatt ez a két termék egyaránt értend .

6.6.2

Felhasználás. Az SAP Crystal Reports jelentéseket, amelyek az adatokhoz kizárólag a Crystal Reports csatolón keresztül hozzáfér SAP
Crystal Dashboard Design személyi és osztálykiadása által készített SWF fájlokat tartalmaznak, NUL vagy CAL licenccel rendelkez
felhasználók egyaránt megtekinthetik.

6.6.3

Korlátozások. Az SAP Crystal Servert minden Implementáció során csak különálló Szerverre szabad installálni és Használni. Licencvev nem
kísérelheti meg a rendszert több éles Szerveren keresztül klaszterbe kötni. Licencvev az SAP BusinessOne kivételével nem férhet hozzá az
SAP Szoftver adatforrásaihoz. Licencvev egy egyedi irányítópultot nem bocsáthat 100-nál több nevesített felhasználó rendelkezésére, ill.
nem bocsáthat CAL (egyidej hozzáférési) licenc felhasználók rendelkezésére. Licencvev az SAP Crystal Server mobil tulajdonságait vagy
funkcióit csak akkor Használhatja, ha az SAP Crystal Server, Add-on for Mobile Solutions licencet beszerzi minden olyan Nevesített
Felhasználó számára, aki mobileszközön keresztül fér hozzá a tartalomhoz.
Az alábbi szoftvertulajdonságok és -funkciók csak névre szóló licencek használatával érhet k el:
Irányítópult megtekintése az InfoView vagy a BI Launchpad portálon keresztül,
Irányítópult megtekintése bármely portálintegrációs készleten keresztül.
Dashboard Builder
BI-munkaterület
SAP BusinessObjects Explorer (csak a 2011-es és kés bbi SAP Crystal Server esetében)
Az alábbi integrációs készletek használata a SAP Crystal Serverrel nem engedélyezett:
SAP BusinessObjects Integration for PeopleSoft Enterprise
SAP BusinessObjects Integration for JDE EnterpriseOne
SAP BusinessObjects Integration for Siebel
SAP BusinessObjects Integration for Oracle E-Business Suite
SAP BusinessObjects Integration for SAP

6.6.4

SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions. Licencvev az SAP Crystal Server mobil tulajdonságait vagy funkcióit csak akkor
Használhatja, ha az SAP Crystal Server, Add-on for Mobile Solutions licencet beszerzi minden olyan Nevesített Felhasználó számára, aki
mobileszközön keresztül fér hozzá a tartalomhoz. A névre szóló SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions licencek száma nem
haladhatja meg a névre szóló SAP Crystal Server licencek számát. Az SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions esetében harmadik
fél mobilalkalmazás-áruházából letölthet további komponensre lehet szükség. Minden ilyen további komponens használatát a hozzá
kapcsolódó licencszerz dések szabályozzák.

6.6.5

SAP Crystal Server, analitikai kiadás esetében a fels határ 100 nevesített felhasználó és 250 egyidej munkafolyamat egyetlen szerveren. A
licenc az alábbi Futásidej Szoftvereket tartalmazza: (i) Sybase IQ, melyet vagy a Crystal Szerverrel azonos szerverre, vagy egy másik,
legfeljebb 16 maggal rendelkez szerverre lehet telepíteni, és (ii) Data Integrator, Edge kiadás, melyet vagy a Crystal Szerverrel azonos
szerverre, vagy egy másik, legfeljebb 3 Processzorral rendelkez szerverre lehet telepíteni.
A Futásidej Szoftver használata az alábbiakra korlátozódik: a Data Integrator, Edge kiadás (i) nem tartalmazza a Text Data Processing-et, és
(ii) bármely, az ügyfél környezetében elhelyezked külön szerveren lév CMS-adatraktárhoz kapcsolódhat és azt kiaknázhatja, és csak arra
használható, hogy a benne foglalt Sybase IQ-ba adatokat töltsön be korlátlan számú SAP adatforrásból, az adatbázis-interfészek alatti
legfeljebb két adatbázistípust alkalmazva.
A Sybase IQ Futásidej Szoftver használata az SAP Crystal Szerver által és azon keresztül történ hozzáférésre korlátozódik.

6.7 Xcelsius Engage Server
6.7.1

Felhasználás. Az Xcelsius Engage Serverrel készített Független Prezentációk szabadon továbbforgalmazhatók. Az a kapcsolt prezentáció,
amely az adatait kizárólag a Crystal Reports csatolótól kapja és Crystal Report-ba ágyazott, független prezentációnak számít.

6.7.2

Korlátozások. Az Xcelsius Engage Serverrel generált SWF fájlok nem implementálhatók SAP BusinessObjects Enterprise vagy SAP
BusinessObjects Edge megoldásba.
A Kapcsolt Prezentációk kizárólag a felhasználók bels üzleti céljaira használhatók; a használat a Kapcsolt Prezentációk kereskedelmi
értékesítése, bérlete, lízingje céljából nem megengedett (akár önállóan, akár más programmal vagy termékkel kombinálva).
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7.

Kiegészít Termékek

7.1 Address Directories.
Az alábbiakban olvashatók az adatmin ségi és adatszolgáltatási termékekhez kapcsolódó tartalmak („Címadatbázisok”) kiegészít licenc feltételei.
7.1.1
A Címadatbázisok, az azokhoz kapcsolódó dokumentációk és az azokhoz f
szellemi tulajdonjogok az SAP és küls beszállítói
(amelyik alkalmazható) tulajdonát képezik;
A Licencvev nem jogosult az adatok továbbértékesítésére. Üzleti szolgáltatások nyújtása esetén Címadatbázisok nem használhatók.
Egyedi esetekben a kapcsolódó vállalat általi használathoz külön licenc szükséges (az összes adatbázissal kapcsolatos korlátozás
megtalálható a jelen dokumentum 5. sz. Mellékleteként csatolt „Címadatbázisokra vonatkozó átadási feltételek” cím dokumentumban,
amely részét képezi a Licencvev Címadatbázis-használatát szabályozó általános feltételeknek).
A Címadatbázisok csak „SAP Data Quality” és/vagy „Data Services Products” termékekkel együtt használhatók; az „SAP Data Quality
and Data Services Products” termékek örökös licencének megszerzése a Címadatbázisok használatának el feltétele;
A Címadatbázisok nem használhatók levelezési lista, adatbázis vagy más származékos munka létrehozására, hanem egy
Végfelhasználó meglév levelezési listájának vagy adatbázisának tisztítására használhatók;
A Címadatbázisok id l id re frissítésre kerülnek, ezért egy adott Címadatbázisnak mindig csak az aktuális verziója használható;
Az SAP a Címadatbázisokban olyan szoftverkezelési mechanizmusokat alkalmazhat, amelyek id korlátozás révén megakadályozzák az
elavult Címadatbázisok használatát;
Az SAP küls beszállítói nem tartoznak felel sséggel a Végfelhasználóval vagy bármely harmadik féllel szemben a Címadatbázisok,
illetve a Címadatbázisok használata kapcsán Ön által igénybe vett szolgáltatások Végfelhasználó általi használatáért;
A Címadatbázisokat szolgáltató küls partner dönthet úgy, hogy megszünteti az SAP Címadatbázisok forgalmazására vonatkozó
jogosultságát, illetve, hogy az Ön el fizetési id szaka folyamán frissítéseket hajt végre; ebben az esetben a Licencvev részére nyújtott
egyedüli jóvátétel az el fizetési díj azon id szakra es részének visszatérítése, amelynek során nem tudja használni a
Címadatbázisokat, kivéve, ha az Átadási Feltételek ett l eltér en rendelkeznek.
7.1.2

Licencbe vétellel kapcsolatos információk
A Címadatbázisok szolgáltatása el fizetéses alapon történik, így éves karbantartási díj nem kerül felszámításra; ezért, eltekintve attól az
esett l, amikor a Címadatbázisok tartalomszolgáltatója frissítéseket küld az SAP-nak, az SAP nem biztosít karbantartást vagy
támogatást ezekhez a termékekhez.
Az el fizetési díjak tartalmazhatják a hazai vagy nemzetközi postai hatóságok vagy más adatszolgáltatók díjait is.
A szolgáltatás Kezdeti Id tartama 12 (tizenkett ) naptári hónap a „Kezdeti Id tartam” Hatálybalépési Napjától.
A szolgáltatás évente automatikusan meghosszabbodik az SAP mindenkori árlistájában és feltételeiben szerepl licencbe vett
Címadatbázis rendelkezésre állásának függvényében; ekkor a feldolgozás és számlázás az aktuális árak és feltételek szerint történik. A
Kezdeti Id tartamot követ en a jelen el fizetési licencet bármely fél a következ Megújítási Id szak kezdete el tt 90 nappal írásban
felmondhatja. A felmondást az érintett fél részére írásban kell benyújtani, és az annak a Kezdeti/Megújítási Id tartamnak a lejártával lép
életbe, amelyben az SAP a felmondást kézhez kapta.

7.1.3

Földrajzi vonatkozású specifikus korlátozások
Az Egyesült Királyság címadatbázisának eCommerce-re való (a jelen dokumentumban meghatározottak szerinti) használata csak abban
az esetben engedélyezett, ha mind az Egyesült Királyság címadatbázisához, mind az Egyesült Királyság címadatbázisának eCommerce
vítményéhez rendelkeznek licenccel. Az Egyesült Királyság címadatbázisának vonatkozásában az „eCommerce” olyan megoldás, ahol
Licencvev egy nyilvánosan elérhet weboldalt (vagy ennek m szaki megfelel jét) üzemeltet, mely küls ügyfelei részére termékeket és
szolgáltatásokat kínál, és amely képes arra, hogy a licencbe vett termék használatával a Licencvev küls ügyfele által bevitt címet vagy
irányítószámot begy jtse, ellen rizze, frissítse vagy módosítsa.
Az Egyesült Királyság címadatbázisából származó adatok elérése csak az SAP-tól licencbe vett Szoftveren keresztül engedélyezett.
Licencvev az Egyesült Királyság címadatbázisának licencét Hozzáférési Készülékenként szerezheti be. Licencvev nek biztosítania kell,
hogy az Egyesült Királyság címadatbázisából származó adatokat tároló, azokhoz hozzáfér , azokat feldolgozó, felhasználó és/vagy
megjelenít (a jelen pont értelmében „Alkalmazó”) Hozzáférési Készülékek száma összességében ne haladja meg a Licencvev által
licencbe vett Hozzáférési Készülékek számát.
Licencvev köteles rendszeresen felülvizsgálni azoknak a Hozzáférési Készülékeknek a számát, amelyek az Egyesült Királyság
címadatbázisából származó adatokat Alkalmaznak, és az SAP számára a Hozzáférési Készülékek számának bármilyen növekedését
és/vagy a licenc kategóriájának változását haladéktalanul jelenteni, hacsak Licencvev nem szerzett korlátlan számú Hozzáférési
Készülékre licencet. Ezt követ en, ha az Egyesült Királyság címadatbázisának adatait Alkalmazó Hozzáférési Eszközök száma
meghaladja a Licencvev által megvásárolt licencek számát, az SAP jogosult növelni az El fizetési Díjat. Az el
ek korlátozása nélkül,
az egyes el fizetések megújítási id szakait 90 nappal megel
en a Licencvev köteles ellen rzést végezni és az SAP-nak írásos
jelentést tenni az Egyesült Királyság címadatbázisából származó adatokat Alkalmazó Hozzáférési Eszközök aktuális számáról. Az ilyen
ellen rzések eredményét kell felhasználni arra, hogy az elkövetkez el fizetési id szakra az el fizetési díjat megállapítsák.
Az USPS termékek csak az USA-ban értékesíthet ek, az USA-n kívül ezek nem hozzáférhet k.
A US NATIONAL DIRECTORY TERMÉKEK AZ EGÉSZ VILÁGON FORGALMAZHATÓK.
AZ OLYAN SPECIÁLIS TERMÉKEK, MINT A LACSLINK, SUITELINK, NCOALINK, DPV, USPS DELIVERY SEQUENCE FILE – DSF2
ÉS AZ RDI CSAK EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLYEKNEK ÉS VÁLLALATOKNAK ÉRTÉKESÍTHET K AZ EGYESÜLT
ÁLLAMOKBAN TÖRTÉN HASZNÁLATRA.
AZ NCOALINK INTERFÉSZ KIZÁRÓLAG OLYAN SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRTÉKESÍTHET , AKIKNEK A USPS ENGEDÉLYEZTE
NCOALINK ADATOK VÁSÁRLÁSÁT. (MEGJEGYZÉS: MI KIZÁRÓLAG AZ NCOALINK INTERFÉSZT ÉRTÉKESÍTJÜK, EZÉRT AZ
NCOALINK ADATOKAT AZ ÜGYFELEKNEK KÖZVETLENÜL A USPS-T L KELL BESZEREZNIÜK, AMELYT L AZ ADATOK
VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ IGAZOLÁST KELL KAPNIUK.)

7.1.4

USPS Certified Address Directory Option for DPV and Lacslink. Amennyiben a Licencvev zárolja a Szoftver adott funkcióit, majd a zárolást
fel kívánja oldani, ebben az esetben vállalja, hogy információt szolgáltat a listatulajdonossal, a zárolási rekord részleteivel, valamint a zárolási
rekord eredetével kapcsolatban, beleértve többek között, de nem kizárólag, a lista típusát, bérlés esetén a lista tulajdonosát, továbbá egyéb, a
Licencbeadó vagy a USPS által el írt nyomon követési információkat.

7.1.5

Az SAP semmilyen esetben nem vállal teljes felel sséget bármilyen típusú vagy természet , a licencbe vett Címadatbázisokból ered vagy
azokhoz kapcsolódó olyan kárért, amely meghaladja az igény keltét megel
tizenkét (12) havi id szakban kifizetett éves El fizetési Díj
összegét.
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7.2 Adatbázisok
DB2 for Linux, Unix and Windows:
Enterprise Edition Database partitioning, Storage Optimization included
Oracle adatbázis:
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 és Change Management Pack. A
részletekért és a licencbe vett opciók támogatására vonatkozó esetleges korlátozásokért kérjük, olvassa el az SAP közleményeit.
Oracle Extended Package
Real Application Cluster (RAC), Database Vault
DB2 for z/OS:
DB2 for z/OS and OS/390, IBM DB2 Operational Utilities for z/OS, IBM DB2 Diagnostic and Recovery Utilities for z/OS, IBM DB2 Connect
Enterprise Edition. Azon ügyfelek részére, akik 2003. október 1-je el tt licencbe vették a DB2-t OS/390 rendszerhez, kérésre frissítést biztosítunk.
Microsoft SQL Server:
Enterprise Edition
7.3 SAP Test Acceleration and Optimization.
Az „SAP Test Acceleration and Optimization” használatához licencbe kell venni a „HP Quality Center”-t, beleértve annak „Business Process
Testing” és „QuickTest Professional” moduljait. Ezek licencbe vehet k a HP-t l közvetlenül, illetve az „SAP Quality Center by HP” licencbe
vételével is (cikkszám: 7010568).
7.4 Harmadik felek termékei
7.4.1

SAP Interactive Forms by Adobe, Enable the Enterprise (40 db Interactive Formot tartalmaz) („Adobe EE”). Az SAP Szoftver Használatához
licencbe vett SAP Nevesített Felhasználók összes száma soha nem haladhatja meg az Adobe EE Licencszintjét, azaz minden licencbe vett
SAP Nevesített Felhasználót figyelembe kell venni az Adobe EE licencdíjának számításánál.

7.4.2

Kiegészít Interaktív rlapcsomag(ok) az Adobe EE vagy Adobe Individual User-hez („Adobe EE és IU”) (40 rlap Kiegészít Interaktív
rlapcsomagonként). Az Adobe EE vagy IU-hoz tartozó esetleges Kiegészít Interaktív rlapcsomagok Használatára kizárólag az Adobe EE
vagy IU licenccel rendelkez személyek jogosultak.

7.4.3

SAP Interactive Forms by Adobe, External Users („Adobe EU”). A licencbe vett Adobe EU terméket kizárólag a meghatározott SAP Szoftver
licencével rendelkez személyek jogosultak használni (névre szóló SAP licenc kikötése nélkül), és az Adobe EU ezen használata kizárólag az
adott személynek a meghatározott SAP Szoftver (névre szóló SAP licenc kikötése nélküli) használatára szóló licencével együtt, illetve annak
mértékéig történhet. Az egyértelm ség érdekében, egyetlen névre szóló SAP felhasználóval rendelkez személy sem használhatja az Adobe
EU-t. A küls felhasználók 40 rlaphoz, illetve az Adobe EE/ Adobe IU termékkel licencbe vett számú rlaphoz (amennyiben ezek száma
nagyobb 40-nél) kapnak hozzáférést.

7.4.4

SAP Information Interchange by Crossgate („IIC”) és Web Based Connectivity Option („WBC”). A WBC licencbe vételének és Használatának
feltétele egy érvényes IIC licenc megléte. A WBC-t az árlistában megjelölt minimális mennyiségeknek megfelel en kell licencbe venni, és
ennek feltétele az IIC licenc megléte. Függetlenül attól, hogy az IIC vagy a WBC-vel kiegészített ICC termék Megrendel lap alapján futásidej
adatbázissal kerül licencbe adásra, ebben az esetben is szükség van egy külön mySQL adatbázisra (a licencbe vett futásidej adatbázis
mellett) az alábbiak szerint: (i) a jelen szerz dés alapján licencbe vett Crossgate szoftverhez jelenleg egy mySQL adatbázistermék megléte
szükséges: ez olyan harmadik fél által gyártott termék, amelyet vagy integráltak, vagy el re telepítettek a Crossgate szoftver részeként, vagy
pedig telepíteni kell a Crossgate szoftver használatához; (ii) amennyiben a mySQL adatbázisterméket integrálták a licencbe vett Crossgate
szoftverbe, annak funkciói eltérhetnek egy nem integrált mySQL adatbázistermékét l; (iii) jelen Szerz dés nem tartalmazza a mySQL
adatbázis használatára vonatkozó licencet, még abban az esetben sem, ha azt integrálták vagy el re telepítették a Crossgate szoftver
részeként; (iv) a mySQL adatbázistermékre a vonatkozó szállítói licencszerz dés irányadó; (v) az SAP semmiféle garanciát vagy jótállást nem
vállal a Licencvev által harmadik félt l beszerzett bármilyen adatbázistermék licencfeltételeit vagy m ködését illet en; (vi) a harmadik fél
beszállítótól beszerzett adatbázistermék támogatása és karbantartása a Licencvev felel ssége, és az SAP-t ebben a tekintetben semmiféle
felel sség nem terheli.

7.4.5

SAP LoadRunner by HP („LR”). A Licencvev az LR szoftvert kizárólag termelést megel
feladatokra szolgáló SAP Szoftver (beleértve
bármilyen, az adott SAP Szoftver m ködtetéséhez szükséges szoftvert, illetve az SAP Szoftverhez kapcsolódó operációs rendszereket,
adatbázisokat, alkalmazásszervereket stb.) tesztelésére vagy monitorozására használhatja, és kizárólag min ségbiztosítási vagy hasonló
nem produktív környezetben, egyetlen szerveren.

7.4.6

SAP LoadRunner by HP, Performance Center with Diagnostics (“LR PCD”). A Licencvev az LR PCD szoftvert kizárólag termelést megel
feladatokra szolgáló SAP szoftver (beleértve az adott SAP szoftver m ködtetéséhez szükséges bármilyen és összes szoftvert, illetve az SAP
szoftverhez kapcsolódó operációs rendszereket, adatbázisokat, alkalmazásszervereket stb.), illetve bármilyen egyéb, termelést megel
feladatokra szolgáló szoftver tesztelésére vagy monitorozására használhatja (mindaddig, amíg az LR PCD szoftver dokumentációja el írja,
hogy a termelést megel
feladatokra szolgáló egyéb szoftvert a licencbe vett LR PCD szoftverrel kell tesztelni és monitorozni) kizárólag
min ségbiztosítási vagy hasonló nem produktív környezetben. Az LR PCD-hez tartozó „Diagnostics for Composite Applications” összetev
(„Diagnostics”) (i) használatára a fenti korlátozások irányadók; (ii) a licencbe vett LR PCD minden kett százötven (250) Virtuális Felhasználója
után egyetlen Alkalmazáspéldánnyal használható (az alábbi meghatározás szerint). Az „Alkalmazáspéldány” alkalmazást futtató, monitorozott,
nem termel környezetet jelent (pl. egy SAP Szoftverpéldány, egy java virtuális gép vagy adatbázisszerver egy példánya egyetlen
Alkalmazáspéldánynak számít).

7.4.7

SAP LoadRunner by HP, Performance Center without Diagnostics (“LR PC”). A Licencvev az LR PC szoftvert kizárólag termelést megel
feladatokra szolgáló SAP Szoftver (beleértve az adott SAP Szoftver m ködtetéséhez szükséges bármilyen és összes szoftvert, illetve az SAP
Szoftverhez kapcsolódó operációs rendszereket, adatbázisokat, alkalmazásszervereket stb.), illetve bármilyen egyéb, termelést megel
feladatokra szolgáló szoftver tesztelésére vagy monitorozására használhatja (mindaddig, amíg az LR PC szoftver Dokumentációja el írja,
hogy a termelést megel
feladatokra szolgáló egyéb szoftvert a licencbe vett LR PC szoftverrel kell tesztelni és monitorozni) kizárólag
min ségbiztosítási vagy hasonló nem produktív környezetben.

7.4.8

SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition („QC EE”). A Licencvev a QC EE szoftvert kizárólag termelést megel
feladatokra szolgáló
SAP Szoftver (beleértve bármilyen, az adott SAP Szoftver m ködtetéséhez szükséges szoftvert, illetve az SAP Szoftverhez kapcsolódó
operációs rendszereket, adatbázisokat, alkalmazásszervereket stb.) tesztelésére vagy monitorozására használhatja. Továbbá, amennyiben a
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vonatkozó Megrendel lap jelzése szerint a QC EE licenc teljes kör , azaz „Full Use” típusú, akkor Licencvev a QC EE szoftvert jogosult
bármilyen egyéb, termelést megel
feladatokra szolgáló szoftver tesztelésére vagy monitorozására használni (amennyiben a QC EE
szoftver Dokumentációja el írja, hogy a termelést megel
feladatokra szolgáló egyéb szoftvert a licencbe vett QC EE szoftverrel kell
tesztelni és monitorozni), kizárólag min ségbiztosítási vagy hasonló nem produktív környezetben. A QC EE köteg jelenleg az alábbi
összetev ket tartalmazza: SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition – QuickTest Professional, TestDirector, Business Process Testing,
Requirements Management, Defects Management.
7.4.9

SAP Quality Center by HP, Premier Edition („QC PE”). A Licencvev az QC PE szoftvert kizárólag termelést megel
feladatokra szolgáló
SAP Szoftver (beleértve bármilyen, az adott SAP Szoftver m ködtetéséhez szükséges szoftvert, illetve az SAP Szoftverhez kapcsolódó
operációs rendszereket, adatbázisokat, alkalmazásszervereket stb.), illetve bármilyen egyéb, termelést megel
feladatokra szolgáló
szoftver tesztelésére vagy monitorozására használhatja (amennyiben a QC PE szoftver Dokumentációja el írja, hogy a termelést megel
feladatokra szolgáló egyéb szoftvert a licencbe vett QC PE szoftverrel kell tesztelni és monitorozni), kizárólag min ségbiztosítási vagy hasonló
nem produktív környezetben. A QC PE köteg jelenleg az alábbi összetev ket tartalmazza: SAP Quality Center by HP, Premier Edition –
QuickTest Professional, TestDirector, Business Process Testing, Requirements Management, Defects Management.

7.4.10

SAP Regulatory Report by iBS, Accounts; SAP Regulatory Report by iBS, Derivatives; SAP Regulatory Report by iBS, P/C/S Cashflow; SAP
Regulatory Report by iBS, Retail Cashflow. A licencbe vett iBS szoftver kizárólag a Licencvev németországi, ausztriai és/vagy svájci üzleti
tevékenységeinek támogatására használható.

7.4.11

Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI (CPU). A Szerz dés mellékletei alapján licencbe vett „SAP BusinessObjects
Metadata Management (CPU)” termék Processzorainak teljes száma soha nem haladhatja meg a fentiek szerint licencbe vett MITI szoftvernél
el írt Licencvételi Szintet.

7.4.12

SAP Employee File Management by OpenText („EFM”). Az EFM használatára licenccel rendelkez személynek rendelkeznie kell (a
Szerz déshez tartozó külön Megrendel lapon licencbe vett) „SAP Business Expert”, „Professional”, „Limited Professional”, „Business
Information”, „Employee” vagy „Employee Self-Service” vagy „Solution Extension User” felhasználóval is. Az EFM magában foglalja az „SAP
Document Access by OpenText” korlátozott használati jogát is, amely kizárólag az EFM megoldásnak az alkalmazottakkal kapcsolatos
dokumentumok kezelésére történ használatára érvényes. A Document Access ennél szélesebb kör használatához a megoldás külön
licencbe vétele szükséges.

7.4.13

SAP Digital Asset Management by OpenText („DAM”). A DAM használatára licenccel rendelkez személynek rendelkeznie kell (a
Szerz déshez tartozó külön Megrendel lapon licencbe vett) „SAP Business Expert”, „Professional”, „Limited Professional”, „Business
Information”, „Employee” vagy „Employee Self-Service” vagy „Solution Extension User” felhasználóval is.

7.4.14

SAP Extended ECM by OpenText (“xECM”). Az xECM használatára licenccel rendelkez személynek rendelkeznie kell (a Szerz déshez
tartozó külön Megrendel lapon licencbe vett) „SAP Business Expert”, „Professional”, „Limited Professional”, „Business Information”,
„Employee” vagy „Employee Self-Service” vagy „Solution Extension User” felhasználóval is.

7.4.15

SAP Document Access by OpenText („DA”) és SAP Document Access by OpenText for POS Device („DA for POS“). A DA for SAP Business
Expert, Professional and Limited Professional Users használatára licenccel rendelkez személynek rendelkeznie kell (a Szerz déshez tartozó
külön Megrendel szerint licencbe vett) „SAP Business Expert”, „Professional” vagy „Limited Professional” felhasználóval is. A DA for SAP
Business Information, Employee és Employee Self-Service User Használatára licenccel rendelkez személynek rendelkeznie kell (a
Szerz déshez tartozó külön Megrendel lap szerint licencbe vett) „SAP Business Information”, „Employee” vagy „Employee Self-Service”
Felhasználóval is. A DA nem Használható fel archiválásához és/vagy adatok és/vagy POS eszközr l származó dokumentumok
megtekintéséhez. A DA for POS-t csak olyan személyek használhatják archiváláshoz és/vagy adatok és/vagy POS eszközr l származó
dokumentumok megtekintéséhez, akik azt az SAP Nevesített Felhasználójaként licencbe vették (a Szerz déshez tartozó külön Megrendel lap
szerint és az egyes személyekre vonatkozó SAP Nevesített Felhasználó típus vonatkozásában).

7.4.16

SAP Archiving by OpenText („Archiving”). Az Archiving for SAP Business Expert, Professional és Limited Professional User használatára
licenccel rendelkez személynek rendelkeznie kell (a Szerz déshez tartozó külön Megrendel lap szerint licencbe vett) „SAP Business
Expert”, „Professional” vagy „Limited Professional” felhasználóval is. Az Archiving for SAP Business Information, Employee és Employee SelfService User használatára licenccel rendelkez személynek rendelkeznie kell (a Szerz déshez tartozó külön Megrendel lap szerint licencbe
vett) „SAP Business Information”, „Employee” vagy „Employee Self-Service” felhasználóval is.

7.4.17

SAP Invoice Management by OpenText („IM”). Az OCR terméket Használó személynek rendelkeznie kell az IM licencével is. Az OCR
opcionálisan választható összetev . Legalább az OCR licencek számának megfelel számú IM licencbe vétele szükséges, de az IM licencek
száma meghaladhatja az OCR licencekét.

7.4.18

SAP Dispatching & Planning – Long Term Planning by Prologa; SAP Dispatching & Planning – Operational Planning by Prologa; SAP Legal
Requirements by Prologa. Bármely Prologa szoftvert felhasználó személynek rendelkeznie kell (a Szerz déshez tartozó külön Megrendel lap
szerint licencbe vett) „SAP Business Expert”, „Professional” vagy „Limited Professional” felhasználóval is.

7.4.19

SAP User Experience Management by Knoa és SAP User Experience Management by Knoa, version for SAP GUI. Az „SAP User Experience
Management by Knoa” és az „SAP User Experience Management by Knoa, version for SAP GUI” (együttesen „Knoa”) az alábbi
BusinessObjects Szoftverekbe ágyazható be, ill. ezekkel kötelgelhet : SAP Business Objects Enterprise Premium, WebIntelligence, Xcelsius
Enterprise, Xcelsius Enterprise Interactive Viewing („Futásidej Szoftver”). Az ilyen Futásidej Szoftverek csak a Knoa által el állított vagy
javított adatokhoz való hozzáféréshez Használhatók.A Futásidej Szoftverek nem kombinálhatók a Knoa-tól függetlenül licencbe vett SAP
BusinessObjects Szoftvereket tartalmazó Implementációkban.

7.4.20

BSI U.S. Payroll Tax Processing. A licencbe vett BSI szoftver az SAP Payroll Software bérszámfejtési funkcióival együtt használható, és
ehhez az SAP Payroll Software-t külön kell licencbe venni. Továbbá, a BSI szoftver licence egy id ben csupán egyetlen platformon
használható (a platformmigrációs id szak kivételével, amennyiben ezt a BSI engedélyezi). Jelen dokumentum alkalmazásában a „Platform”
kifejezés az alábbiak egyetlen, BSI által támogatott konfigurációját jelenti: egyetlen adatbázis, egyetlen szerver, egyetlen ügyfélszoftver és
egyetlen operációs rendszer. Jelen dokumentum alkalmazásában a „BSI által támogatott konfiguráció” kifejezés olyan konfigurációt jelent,
amelyhez a BSI a BSI szoftver SAP-Licencvev i számára elérhet támogatást nyújtja. A BSI szoftverre vonatkozó licenc nem jogosít
harmadik felek semmiféle adatbázisának, szerverének, ügyfélszoftverének vagy operációs rendszerének használatára. Amennyiben a
Licencvev módosítani kívánja a Platformot, akkor: (i) a Licencvev köteles err l írásban értesíteni az SAP-t, és kitölteni a Platform
Módosítási rlapot (a BSI számára elfogadható formátumban), továbbá (ii) az SAP olyan mértékben és feltételekkel engedélyezi a
módosítást, amint ezt a BSI általában lehet vé teszi az SAP részére, beleértve - korlátozások nélkül - a Licencvev által a
platformmódosításért fizetend bármilyen díjat.

7.4.21

Harmadik Felek Termékeire vonatkozó további feltételek Önálló Használat esetén:
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7.4.21.1 Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI (CPU). Az „SAP BusinessObjects Metadata Management” („BMM”) terméket Önálló
Használat esetén külön kell licencbe vennie a Licencvev nek, és az általa licencbe vett BMM Processzorok teljes száma soha nem haladhatja
meg a fentiek szerint licencbe vett MITI Szoftverre érvényes Licencvételi Szintet.
7.4.22

SAP Solution Extension Limited User. Az „SAP Solution Extension Limited User” kizárólag egy (1) db SAP által licencbe vett, harmadik félt l
származó megoldás használatára jogosult. A Licencszerz désben ezt a harmadik félt l származó megoldást kifejezetten meg kell határozni.
Ha a harmadik fél megoldása érvényes SAV esetén, akkor az „SAP Solution Extension Limited User” úgyszintén.

7.4.23

ANCILE
Az árlista alábbi tételei esetében az itt meghatározott speciális feltételek alkalmazandók:
SAP Productivity Pak by ANCILE – kivéve Észak-Amerika (7009560)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE – kivéve Észak-Amerika (7009561)
SAP Productivity Composer by ANCILE – kivéve Észak-Amerika (7009562)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE – kivéve Észak-Amerika (7009563)
SAP Productivity Pak by ANCILE – Észak-Amerika (7009639)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE – Észak-Amerika (7009640)
SAP Productivity Composer by ANCILE – Észak-Amerika (7009641)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE – Észak-Amerika (7009642)
Amikor az ANCILE szoftvert önálló SAP BusinessObjects megoldásokkal, azaz Knowledge Accelerator termékekkel használják, illetve a
segítségével oktatási ajánlatot készítenek olyan SAP BusinessObjects megoldásokhoz, amelyek nem rendelkeznek interfésszel az SAP
Nevesített Felhasználót igényl megoldásaihoz, akkor az ilyen felhasználóknak licenccel kell rendelkezniük az SAP BusinessObjects
megoldásainak használatához az SAP BusinessObjects Nevesített Felhasználó, vagy pedig Processzor mér szám alapján, és nem kell SAP
Nevesített Felhasználói licenccel rendelkezniük.
Az „SAP Productivity Pak by ANCILE” vagy az „SAP Productivity Composer by ANCILE” megoldáshoz licenccel rendelkez értékesít „user”ek számának meg kell egyeznie legalább az „SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator” megoldásokhoz licenccel rendelkez Nevesített
Felhasználók összes számával, feltéve, hogy az „SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator”-t veszik licencbe az ANCILE megoldásaihoz.
Az „SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator” licencbe vehet Nevesített Felhasználó vagy Processzor mér szám alapján is.

7.4.24

SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText. Az SAP Application Nevesített Felhasználók alkalmazhatók. Az „SAP Solution
Extension Limited User” csak megfelel min sítés esetén vehet licencbe.

7.4.25

„SAP Portal Content Management by OpenText” és „SAP Portal Site Management by OpenText”. Az „SAP Portal Content Management by
OpenText” (PCM) és az „SAP Portal Site Management by OpenText” (PSM) az SAP Portállal csak az SAP NetWeaverbe foglalva (az „SAP
Portál”) Használható, és sem közvetlenül, sem közvetve nem Használhat fel semmilyen más licencbe vett, az SAP Saját Tulajdonú
Információját képez információt. A PCM-nek és a PSM-nek nem része az SAP Portál licenc.

7.4.26

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. Ezek esetében speciális feltételek alkalmazandók. Az elérhet nyelvek,
az SAP-alkalmazások telepítésének és használatának technikai feltételei, a támogatási id szakok és egyéb feltételek megtalálhatók az alábbi
oldalon:http://service.sap.com/fbs/availability.

7.4.27

SAP Real-Time Offer Management (Agent-Assisted Channel), SAP Real-Time Offer Management (Self-Service Channel).Ezek esetében
speciális feltételek alkalmazandók. Az elérhet nyelvek, az SAP-alkalmazások telepítésének és használatának technikai feltételei, a
támogatási id szakok és egyéb feltételek megtalálhatók az alábbi oldalon:http://service.sap.com/fbs/availability.

7.4.28

SAP Business Communication Management (BCM), Rapid Deployment Edition
Az „SAP Business Communication Management” ezen licenccel való használatára az alábbi korlátozások érvényesek:
Bejöv Hívásokat Fogadó Központ: engedélyezett; Kimen Hívásokat Indító Központ és Vállalati Telefon-rendszerek nem engedélyezettek.
A kapcsolattartási csatornák közül kizárólag a hangos kommunikáció engedélyezett, a Call-back (visszahívás) csatorna nem engedélyezett, a
szoftveralapú Interactive Voice Response (IVR) esetében pedig 2 ügyintéz használhat 1 portot.
Az alábbi ügyintéz i eszközök Használata nem engedélyezett: IP-desk-phone, Integration to MS Outlook, Switchboard operator tools, Contact
Classification Tools, Task Management, Auto Manual Task creation, Task Classification, Task Alarm, monitoring and reporting, Messenger
Tools és Outbound dialler softphone.
Öt ügyintéz nként legfeljebb egy felügyel engedélyezett. Az alábbi felügyel i eszközök használata nem engedélyezett: Chat with Agents,
Message Broadcasting és kimen kampánymenedzsment.
Az alábbi Contact Routing és IVR eszközök használata nem engedélyezett: Skills-based routing, Preferred/last served agent routing, Personal
queues, Email routing based on key words és Least cost-based routing.
A Task Handling jelentések használata nem engedélyezett.
A Mobile Communication Mobile Client (CMC) használata nem engedélyezett.

7.4.29

SAP CRM Rapid Deployment Edition. A Licencvev az „SAP CRM Rapid Deployment Edition” megoldásán belül kizárólag az alábbi
funkciókat használhatja az SAP CRM-ben: Segmentation & List Management, Lead Management, Opportunity Management, Sales
Performance Management, Customer Service & Support, Campaign Management és Accounts and Contact Management. A Licencvev az itt
meghatározott funkciók használatakor kizárólag SAP CRM összetev khöz férhet hozzá. A Licencvev jogosult az „SAP NetWeaver Mobile
Gateway” használatára, de kizárólag addig a mértékig, amíg ez az itt meghatározott funkciók használatához szükséges. Egyéb mobil
alkalmazások használatához további licencdíj megfizetése válhat szükségessé.

7.4.30

SAP SRM Rapid Deployment Edition. Az „SAP SRM Rapid Deployment Edition” alapja az SAP SRM alkalmazás. Az „SAP SRM Rapid
Deployment Edition” csomag az „Enterprise Foundation” csomagot a Package by Strategic Sourcing, illetve Request for Quotation funkciókkal
víti. Az „SAP SRM Rapid Deployment Edition” megoldást b vítményként kell telepíteni egy, a klasszikus technikai szcenáriót használó ERP
rendszerben.

7.4.31

SAP Information Interchange by Crossgate. Az „SAP Information Interchange by Crossgate” megoldáshoz mySQL adatbázis szükséges,
amelyet közvetlenül annak szállítójától kell licencbe venni.

7.4.32

SAP Interactive Forms by Adobe, external users.A küls felhasználók 40 rlaphoz, illetve az Adobe EE/ Adobe IU termékkel licencbe vett
számú rlaphoz (amennyiben ezek száma nagyobb 40-nél) kapnak hozzáférést.
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7.4.33

SAP Workforce Scheduling &Optimization by ClickSoftware - Valós idej szolgáltatás. A kötegben található termék gyárilag lehet vé teszi a
Pitney Bowes Business Insight-MapInfo, PTV és Microsoft Bing programokkal való integrációt. Minden térképszolgáltató termékéhez érvényes
licenc szükséges, amelyet külön kell megvásárolni. Lehet ség van egyéb térképszolgáltatók (pl. ESRI) termékeivel való egyedi integrációra is.

7.4.34

SAP BusinessObjects Predictive Workbench by IBM (PW). A PW csak SAP Szoftverrel együtt használható, melyre Licencvev nek külön
licenccel kell rendelkeznie. A PW valamennyi kimenetének forgalmazása és Használata a PW-n (vagy a PW-n belül megadott export
forrásokon) és/vagy a Licencvev licencbe vett SAP Szoftverén belülre korlátozódik. Bármilyen ellenkez rendelkezést l függetlenül a
licencbe vett PW minden harmadik (3.) felhasználója után Licencvev jogosult a PW szerverkomponenseket egy (1) CPU-ra telepíteni. A PW
telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése csak a Licencvev vagy hivatalos Kapcsolódó Vállalatai létesítményeiben lehetséges.

7.4.35

SAP Object Event Repository. Az SAP Object Event Repository tartalmazza az Auto-ID Infrastructure (AII) képességek használati
jogosultságát; azonban ezek a képességek csak az SAP Object Event Repository-val együtt használhatók. Ezen licenc alapján Önálló
Használat nem engedélyezett.

8.

A SYBASE Portfólió termékei

8.1 Sybase termékspecifikus feltételek / Használati szabályok
A jelen szerz dés alapján licencbe vett Sybase szoftver tartalmazhat harmadik félt l származó nyílt forráskódú és/vagy egyéb szabadon letölthet
komponenst (együttes néven Ingyenesen Letölthet Komponenseket). Az Ingyenesen Letölthet Komponensekkel kapcsolatos egyes
közleményekr l további információkat a következ címen talál: http://www.sybase.com/thirdpartylegal
8.2 Csomagkorlátozások a Sybase termékekhez.
8.2.1

Sybase Unwired Platform („SUP”) Az SUP futásidej licencet tartalmaz az alábbiakhoz: Sybase SQL Anywhere, Mobilink, Ultralite. Ezek a
futásidej termékek kizárólag a SUP használatához kapcsolódóan vehet k igénybe.

8.2.2

SUP Kiegészít Alkalmazáskapcsolatok. További Alkalmazáskapcsolatokat csak olyan személyek Használhatnak, akik SUP Felhasználói
licenccel is rendelkeznek. Minden további licencbe vett Alkalmazáskapcsolatot hozzá kell adni az összes olyan Alkalmazáskapcsolat
számához, amelyek létesítésére azok a személyek jogosultak, akik SUP Felhasználói licenccel is rendelkeznek.

8.2.3

Sybase Afaria Handheld Device Management from SAP (Afaria HDM) és/vagy Sybase Unwired Platform (SUP) & Afaria Handheld Device
Management from SAP (Afaria HDM)

8.2.3.1

Az „Afaria HDM” licenc az alábbi összetev ket foglalja magában, amelyek kizárólag kézi, hordozható készülékeken, illetve azokkal
Használhatók: Afaria Multi Tenant Enterprise Server, Afaria Class A Client.

8.2.3.2

Az Afaria HDM nem produktív, teszt- és fejleszt i installációinak használata nem haladhatja meg a tíz (10) Afaria HDM User vagy tíz (10) SUP
& Afaria HDM User Felhasználót. Ugyanakkor a teszt- és fejleszt i installációk száma nem korlátozott, ha az a licencbe vett Afaria HDM
Users, ill. SUP & Afaria HDM Users felhasználók (értelem szerint) számát nem haladja meg.

8.2.3.3

Afaria HDM Users. Az „Afaria HDM”-et használó személynek az alábbi licencekkel kell rendelkeznie: (i) Afaria HDM User vagy SUP & Afaria
HDM User, valamint; (ii) SAP Nevesített Felhasználó (a Szerz déshez tartozó külön Megrendel lap alapján), és ez a személy az „Afaria
HDM”-et kizárólag az adott SAP nevesített felhasználói típusnak és a megfelel Afaria HDM vagy SUP & Afaria HDM licencszintnek
megfelel en használhatja.

8.2.4

Sybase Afaria Laptop Management from SAP (Afaria LM)

8.2.4.1

Az „Afaria LM” licenc az alábbi összetev ket foglalja magában, amelyek kizárólag laptopokon, illetve azokkal használhatók: Afaria Multi
Tenant Enterprise, Afaria Channel Test/Dev Server, Afaria Class B Client.

8.2.4.2

Az Afaria LM nem produktív, teszt- és fejleszt i installációinak használata nem haladhatja meg a tíz (10) Afaria LM User felhasználót.
Ugyanakkor a teszt- és fejleszt i installációk száma nem korlátozott, ha az a licencbe vett Afaria LM User felhasználók számát nem haladja
meg.

8.2.4.3

Afaria LM Felhasználók. Az „Afaria LM”-et használó személynek az alábbi licencekkel kell rendelkeznie: (i) Afaria LM User felhasználó,
valamint (ii) SAP Nevesített Felhasználó (a Szerz déshez kapcsolódó külön Megrendel lap alapján), és ez a személy az „Afaria LM”-et
kizárólag az adott SAP Nevesített Felhasználói típusnak és az Afaria LM licencszintnek megfelel en használhatja.

8.2.5

Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database Management Option (VLDB)
Az Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database Management Option (VLDB)
feltétele a Sybase IQ Enterprise Edition licencbe vétele.

8.2.6

Sybase ASE. A Sybase Adaptive Server Enterprise („ASE”) olyan futásidej adatbázis, melynek licence arra szól, hogy azt SAP Nevesített
Felhasználók kizárólag a Licencvev által az SAP-tól licencbe vett megfelel Szoftverének és/vagy Harmadik Fél Szoftverének használatához
alkalmazzák. A Sybase ASE futásidej adatbázis nem használható a Licencvev által az SAP-tól licencbe vett Szoftvereken és/vagy
Harmadik Fél Szoftverén kívül semmilyen más szoftvernek vagy harmadik fél szoftverének futtatására. Az egyértelm ség kedvéért a
megfelel Szoftver és/vagy Harmadik Fél Szoftver Dokumentációjában megtalálhatja a Sybase ASE futásidej adatbázisban támogatott
kiadás(ok)ra / verzió(k)ra vonatkozó információkat.

8.2.7

A DB2 Runtime Database egyes Sybase Licencvételi Szcenáriókban. Jelen dokumentumban szerepl , ezzel ellentétes megállapítások
ellenére az Afaria HDM és az Afaria LM szoftver, amennyiben jelen szerz dés értelmében lett licencbe véve, további adatbázisterméket tehet
szükségessé bármelyik jelen dokumentum értelmében licencbe vett futásidej adatbázishoz. A Szerz dés nem tartalmaz használati licencet a
Szerz désben meghatározotton kívül es adatbázistermékekhez. Az SAP nem szavatol a Licencvev által harmadik fél szállítótól közvetlenül
beszerzett (azaz licencbe vett) bármely adatbázistermék m ködéséért vagy annak licencfeltételeiért, és a Licencvev felel minden harmadik
fél szállítótól beszerzett (azaz licencbe vett) adatbázistermék karbantartásáért és támogatásáért, és az SAP-nak nincs felel ssége ebben a
tekintetben.

8.2.8

SAP Enterprise Integrations for Mobile Apps Szoftver.

8.2.8.1

Az SAP Enterprise Integration for Mobile Apps Szoftverhez harmadik fél mobilalkalmazás-áruházából letölthet további komponensre lehet
szükség. Minden ilyen további komponens használatát a hozzá kapcsolódó licencszerz dések szabályozzák. Emellett egyes Szoftverekre az
alábbi rendelkezések érvényesek:
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8.2.8.2

Az SAP kapcsolódó Névre Szóló Licenccel szembeni követelményeinek teljesítésén túl a következ k egyike szükséges a licencbe vett
Enterprise Integration for Mobile Apps szoftver eléréséhez: (i) egy SUP User licenc; (ii) egy SUP & Afaria HDM User licenc; vagy (iii) egy SAP
Mobile Platform User licenc.

8.2.8.3

Sybase Mobile Workflow Enterprise Integration for SAP, Sybase Mobile Sales Enterprise Integration for SAP CRM, SAP Enterprise Integration
for Retail Execution Mobile App, SAP Enterprise Integration for Field Service Mobile App, SAP Enterprise Integration for EAM Work Order
Mobile App. A hivatkozott Enterprise Integration for Mobile Apps szoftverek része egy futásidej licenc az SAP NetWeaver Mobile Gateway
mobilátjáróhoz; ez a futásidej termék kizárólag arra a használható, hogy rajta keresztül a Licencvev használni tudja a licencbe vett
Enterprise Integration for Mobile App szoftvert. Az SAP kapcsolódó Névre Szóló Licenccel szembeni követelményeinek teljesítésén túl az
Enterprise Integration for Mobile Apps szoftverek minden felhasználójának egyben licenccel rendelkez SUP User, SUP & Afaria HDM User
vagy SAP Mobile Platform User felhasználónak is kell lennie.

8.2.8.4

SAP Enterprise Integration for Citizen Connect Mobile App. Az SAP kapcsolódó Névre Szóló Licenccel szembeni követelményeinek
teljesítésén túl a licencbe vett SAP Enterprise Integration for Citizen Connect Mobile App szoftver használata SAP NetWeaver Gateway for
Consumer Access vagy SAP Mobile Platform User licencet is szükségessé tesz.

8.2.9

SAP Mobile Platform. Minden SAP Mobile Platform User felhasználói licenc egy (1) Sybase Unwired Platform (SUP) és Afaria Handheld
Device Management (Afaria HDM) User licencb l áll. Az SAP Mobile Platform részét képez összes komponensre a Szoftverhasználati Jogok
dokumentumba foglalt feltételek és rendelkezések vonatkoznak. Minden egyes SAP Mobile Platform User a következ k szerint Használhatja
az SAP NetWeaver Gateway technológiát: minden SAP Mobile Platform User felhasználó jogosult az SAP Mobile Platform keretében kapott
SAP NetWeaver Gateway használatára, de kizárólag csak azért, hogy lehet vé tegye: (i) a http://www.sap.com/mobile weblapon található
bármely olyan SAP-mobilalkalmazás számára, amelyet a Licencvev a Szerz dés értelmében felhasználószám szerinti konstrukcióban vett
licencbe, hogy összeköttetést teremtsen a Szoftverrel és/vagy harmadik félt l a Szerz dés keretében licencbe vett szoftverrel; és/vagy (2) a
Licencvev bármely saját tulajdonú vagy licencbe vett mobilalkalmazása számára, hogy a SUP-on keresztül összeköttetést teremtsen a
Szoftverrel és/vagy harmadik félt l a Szerz dés keretében licencbe vett szoftverrel.

8.2.10

SAP Mobile Platform for Consumers. Minden SAP Mobile Platform for Consumer User licenc egy Sybase Unwired Platform (SUP) és egy
SAP Netweaver Gateway licencb l áll. Az SAP Mobile Platform for Consumers platform részét képez komponensek mindegyikére a
Szoftverhasználati Jogok dokumentum megfelel rendelkezései vonatkoznak. Minden egyes SAP Mobile Platform for Consumer User
felhasználó a következ k szerint Használhatja az SAP NetWeaver Gateway technológiát: minden SAP Mobile Platform for Consumer User
felhasználó jogosult az SAP Mobile Platform for Consumers keretében kapott SAP NetWeaver Gateway használatára, de kizárólag csak
azért, hogy lehet vé tegye: (i) a http://www.sap.com/mobile weblapon található bármely olyan SAP-mobilalkalmazás számára, amelyet a
Licencvev a Szerz dés értelmében felhasználószám szerinti konstrukcióban vett licencbe, hogy a SUP-on keresztül összeköttetést
teremtsen a Szoftverrel és/vagy harmadik félt l a Szerz dés keretében licencbe vett szoftverrel; valamint (2) a Licencvev bármely saját
tulajdonú vagy licencbe vett mobilalkalmazása számára, hogy a SUP-on keresztül összeköttetést teremtsen a Szoftverrel és/vagy harmadik
félt l a Szerz dés keretében licencbe vett szoftverrel. Licencvev minden egyes SAP Mobile Platform for Consumer User licenccel rendelkez
felhasználónak korlátlan számú Alkalmazáskapcsolat létrehozására adhat jogosultságot; és az SAP Mobile Platform for Consumer User
felhasználónak nem szükséges egyben SAP Nevesített Felhasználói licenccel rendelkeznie, továbbá csak az Alkalmazáskapcsolatokat
kizárólag saját nevükben (azaz nem a munkaviszonnyal kapcsolatban vagy más személyek vagy szervezetek nevében) létesít személyek
kaphatnak SAP Mobile Platform for Consumer User felhasználói licencet.

8.2.11

SAP Mobile Platform Limited Runtime Licenc. A Licencvev jogosult a Sybase Unwired Platform és az SAP NetWeaver Gateway („Mobile
Platform Runtime Components”) Használatára az alábbi weblapokon felsorolt licencbe vett Szoftverekkel, de kizárólag az ilyen licencbe vett
Szoftverek Mobile Platform Runtime Components felületén keresztüli használatának lehet vé tétele céljából:
(1) SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Application
(2) SAP Partner Certified Mobile Application
mindkett az alábbi honlapon feltüntetettek szerint: http://store.sap.com/mobile. Licencvev az SAP NetWeaver Gateway technológiát Mobile
Platform Runtime Componentként kizárólag SUP interfészen keresztül Használhatja. Licencvev nek a Szoftverhasználati Jogok
dokumentummal összhangban be kell szereznie a licenceket a licencbe vett Szoftver Használatához szükséges Felhasználók / Nevesített
Felhasználók számára. Az SAP Mobile Platform Runtime Component részét képez összes komponensre a Szoftverhasználati Jogok
dokumentumba foglalt feltételek és rendelkezések vonatkoznak. Amennyiben Licencvev a Mobile Platform Runtime Component részét
képez valamelyik komponenst a jelen szakaszban tárgyalttól eltér célokra kívánja Használni, teljes használati jogot biztosító külön licencre
van szüksége.

8.2.12

SAP Sybase ASE Enterprise Edition. Az SAP Sybase ASE Enterprise Edition más SAP Szoftverekkel történ m ködésének biztosítása
érdekében az SAP Sybase ASE Enterprise Edition opcionális összetev ihez további licencekre lehet szükség.

8.2.13

Sybase Replication Server. Az SAP Sybase Replication Server Használata az SAP Sybase ASE adatbázissal megengedett (ahol ilyen SAP
Sybase ASE adatbázis licencbe lett véve), ha az SAP Sybase Replication Servert a jelen szerz dés értelmében egyedi Szoftvertételként vagy
a jelen szerz dés értelmében licencbe vett másik Szoftvertétel futásidej verziójaként vették licencbe. Az SAP Sybase Replication Serverrel
vagy azon keresztül szigorúan tilos minden más adatbázistermékhez való közvetlen vagy közvetett hozzáférés ill. használat (akár a
Szerz dés keretén belül akár attól függetlenül veszi azt licencbe a Licencvev ).

8.2.14

SAP Sybase ASE - Small Business Edition. Az SAP Sybase ASE-Small Business Edition Használata egyetlen szerverre korlátozott,
amelynek (a gyártó által meghatározott) maximális kapacitása két (2) Chip lehet, legfeljebb kett százötvenhat (256) egyidej Nevesített
Felhasználói hozzáféréssel és összesen legfeljebb nyolc (8) egyidej leg futó folyamattal.

8.2.15

SAP Sybase IQ Enterprise Edition. Az SAP Sybase IQ Enterprise Edition egy (1) Multiplex Grid Option szerverlicencet tartalmaz, tekintet
nélkül a licencbe vett Magok számára.

8.2.16

SAP Power Designer termékek, SAP Replication Server és SAP Replication Server, Opcionális B vítmények. Magukban foglalják az SAP
Sybase SQL Anywhere adatbázist, amely csak metaadat-tárolóként Használható a Power Designer Szoftverhez (ha licencbe vett) és/vagy a
Replication Server Szoftverhez (ha licencbe vett) és az SQL-nyelvelemzéshez.

8.2.17

SAP Sybase Event Stream Processor and Adapters. Mint minden esetben, a licencbe vett Szoftver harmadik fél szoftvertermékével való
integrálásához vagy azzal egyéb módon történ Használatához a Licencvev nek el ször be kell szereznie a megfelel licencet a vonatkozó
harmadik fél licencbeadótól (vagy annak hivatalos forgalmazójától). Az SAP a Licencvev cégnevét, címét és a licencmetrika / -szint adatait
megoszthatja ezekkel a vállalatokkal (ha azok a licencbe vett Szoftver licencbeadói az SAP vagy annak anyavállalata, az SAP AG felé), hogy
támogassa ezeket a licencbeadókat annak meghatározásában, hogy Licencvev megfelel-e az el
mondatban leírtaknak.
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8.2.18

AzSAP Sybase SQL Anywhere Advanced Edition (Chip) amennyiben chip mér szám alapján lett licencbe véve, a szoftverlicenc magába
foglalja a következ SQL Anywhere kliensszoftverek licenceit: (i) SQL Anywhere adatbázis interfész fájlok, (ii) Interactive SQL, (iii) Sybase
Central, (iv) SQL Anywhere Console Utility és/vagy (v) SQL Anywhere adatbázis segédeszközök.

8.2.19

SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition (Chip), SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition (Chip). Amennyiben Chip mér szám
alapján lett licencbe véve, a Szoftverlicenc magába foglalja a következ SQL Anywhere kliensszoftverek licenceit: (i) SQL Anywhere
adatbázisinterfész-fájlok, (ii) Interactive SQL, (iii) Sybase Central, (iv) SQL Anywhere Console Utility és/vagy (v) SQL Anywhere adatbázis
segédeszközök.

8.2.20

SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition , SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition. Az SAP Sybase SQL Anywhere Standard
Edition termék Használata egyetlen szerveren maximum négy (4) chipre korlátozott. Az SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition (i)
legfeljebb két (2) Chipet Használhat egyetlen szerveren, és (ii) az SQL Anywhere Monitort tartalmaz, amely kizárólag nem-produktív célból
Használható.

8.2.21

Az SAP PowerDesigner / PowerAMC termékek, valamint az SAP Replication Server és SAP Replication Server opcionális b vítmények.
Magukban foglalják az SAP Sybase SQL Anywhere adatbázist, amely csak metaadat-tárolóként használható a PowerDesigner és/vagy
PowerAMC szoftverhez (ha licencbe vették) és/vagy a Replication Server szoftverhez (ha licencbe vették) és az SQL-nyelvelemzéshez.

8.2.22

SAP Mobile Platform for Productivity Apps („SMP PA”) Minden SMP PA felhasználói licenc egy (1) Sybase Unwired Platform (SUP) és Afaria
Handheld Device Management from SAP (Afaria HDM) felhasználói licencb l áll. Az ilyen SMP PA felhasználó az SAP NetWeaver Gateway
alkalmazást kizárólag a következ re használhatja: minden SMP PA felhasználó licencjogot kap az SMP PA termékkel ellátott SAP NetWeaver
Gateway használatára, amelyet kizárólag az (alábbiak szerint definiált) Productivity Apps alkalmazások aktiválására használhat a Szerz dés
értelmében a SUP-on keresztül licencbe vett szoftverrel és/vagy harmadik fél jelen Szerz dés értelmében SUP-on keresztül licencbe vett
szoftverével való interfész kialakításának céljából. Az SAP NetWeaver Gateway minden egyéb használata külön SAP Mobile Platform és SAP
NetWeaver Gateway licenceket követel meg. Jelen pont alkalmazásában a Productivity Apps a következ ket jelenti: (1) bármely SAP
Mobilalkalmazás a http://www.sap.com/solutions/mobility/sap-mobile-platform-runtime-option-for-productivity-apps/index.epx oldalon el írtak
szerint, valamint a Licencvev által a jelen Szerz dés értelmében felhasználói alapon licencbe vett minden mobilalkalmazás; és/vagy (2)
bármely Licencvev által birtokolt/licencbe vett mobilalkalmazás, feltéve ha ezek: (a) egy személy által csak a következ egy vagy több
önkiszolgáló funkció(k) saját célú használatának támogatására szolgálnak (el re definiált jelentések, útiterv, költségjelentés, beszerzés,
szobafoglalás, dolgozói id , dolgozói jelenlét, dolgozói rekordok karbantartása, dolgozók elérési könyvtára, dolgozói juttatások, dolgozói
min sítések, dolgozói tehetség- és képességprofilok) (az „Önkiszolgáló funkciók”); és (b) az ilyen alkalmazások minden interfészen keresztüli
elérése a jelen Szerz dés értelmében a SUP-on keresztül licencbe vett szoftverrel és/vagy harmadik fél jelen Szerz dés értelmében SUP-on
keresztül licencbe vett szoftverével az Önkiszolgáló funkciók támogatásának szükséges mértékére korlátozódik.

8.2.23

Sybase Afaria Handheld Device Management from SAP (Afaria HDM). Az „Afaria HDM” licenc a következ komponenseket tartalmazza,
kizárólag hordozható készülékeken való, illetve azokkal történ használatra: Afaria Multi Tenant Enterprise Server, Afaria Class A Client.

8.2.24

Afaria HDM felhasználók. Az Afaria HDM terméket használó személynek az alábbi licencekkel kell rendelkeznie: (i) Afaria HDM felhasználó,
valamint; (ii) SAP nevesített felhasználó (külön függelék és/vagy a Szerz déshez tartozó külön Megrendel lap alapján), és ez a személy az
Afaria HDM terméket kizárólag az adott SAP nevesített felhasználói típusnak és a vonatkozó Afaria HDM licencszintnek megfelel en
használhatja.

8.2.25

A DB2 Runtime Database egyes Sybase Licencvételi Szcenáriókban. Az ezzel ellentétes rendelkezések ellenére az SAP Mobile Platform for
Mobility Apps szoftver, amennyiben jelen szerz dés értelmében lett licencbe véve, a jelen dokumentum értelmében licencbe vett futásidej
adatbázisokon kívül további adatbázistermékeket tehet szükségessé. A Szerz dés nem tartalmaz használati licencet a Szerz désben
meghatározotton kívül es adatbázistermékekhez. Az SAP nem tesz nyilatkozatot vagy nem vállal szavatosságot a Licencvev által harmadik
szállító félt l közvetlenül beszerzett (azaz licencbe vett) bármely adatbázis-termék m ködéséért vagy azok licencfeltételeiért, és a Licencvev
felel minden harmadik szállító félt l beszerzett (azaz licencbe vett) adatbázistermék karbantartásáért és támogatásáért, és az SAP-nak nincs
felel ssége ebben a tekintetben.

8.2.26

SAP Enterprise Integration for Electronic Medical Record mobile app. Az alábbiakban licencbe vett SAP Szoftvernek nem rendeltetése
valamely betegség vagy állapot diagnózisára, megel zésére, gyógyítására vagy kezelésére való használat, és nem szolgál orvosi m szerként
vagy orvosi m szer tartozékaként. Rendeltetése, hogy az egészségügyi szakemberek a betegek egészségügyi adatait olyan mobil eszközön
érhessék el és nézhessék meg, mint az iPad, iPhone vagy más okostelefonok, hogy így tervezhessék meg és biztosíthassák betegeik
számára az ügyfélszolgálatot és a klinikai támogatást.

8.2.27

Replication Server Heterogeneous Edition (minden verzió), Replication Server Option – Microsoft (minden verzió), Replication Server
Messaging Edition (minden verzió), Mirror Activator (minden verzió), RAP (5.0 el tti verziók), Adaptive Server Enterprise (15.0.3 el tti verziók),
Adaptive Server Enterprise Cluster Edition (benne: címtárszolgáltatások) (15.7 el tti verziók), IQ (15.4 el tti verziók), Replication Server
Option – Oracle (15.7.1 el tti verziók).Licencvev a fenti termékekre köteles az ésszer ség határain belül a lehet leghamarabb alkalmazni
minden feljegyzést, korrekciót, javítócsomagot (patch), szolgáltatáscsomagot és más szoftverfrissítést, miután azt a Sybase vagy az SAP
saját belátása szerint biztosította, valamint betartani minden a Sybase vagy az SAP által a szoftver m ködtetésére vonatkozóan adott
javaslatot.

9.

SAP HANA

9.1 Meghatározások.
9.1.1

Adatforrások. Bármely szoftvertermék és/vagy adatbázispéldány(ok), melyekre Licencvev a megfelel licenccel rendelkezik.

9.1.2

Nem-SAP Alkalmazások. Szoftvert és Harmadik Fél Szoftverét kivéve bármely olyan szoftver és/vagy alkalmazás, melyre Licencvev
megfelel licenccel rendelkezik, és amely licencet nem az SAP, az SAP AG és/vagy ezek leányvállalatai vagy forgalmazói biztosították.

a

9.2 Ahol az SAP HANA a Szerz dés értelmében nem korlátozott Önálló Használatra.
9.2.1

SAP HANA, Platform Edition. Az SAP HANA Platformot korlátlan számú Adatforrással lehet Használni, és az ilyen Használat a vonatkozó
Licencvételi Szintt l függ.

9.2.2

SAP HANA, Enterprise Edition. Az SAP HANA Enterprise korlátlan számú Adatforrással Használható, és az ilyen használat a vonatkozó
Licencvételi Szintt l függ. Az SAP HANA Enterprise jelenleg tartalmazza az SAP Business Objects Data Integrator („DI”) és az SAP System
Landscape Transformation („SLT”) futásidej licencét, mely futásidej termékek Használata kizárólag az Adatforrásokból az SAP HANA-ba
történ adatkinyerésre korlátozott.
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9.2.3

SAP HANA, Limited Edition for Applications and Accelerators (“HANA LEA”). A HANA LEA egy adatbázis, melynek licence kizárólag a
http://www.sap.com/hanalimitededition címen található alkalmazások (a „HANA LEA által Támogatott Alkalmazások”) Licencvev általi
használatának támogatására korlátozódik, feltéve, hogy Licencvev el zetesen biztosította az ilyen HANA LEA által Támogatott
Alkalmazás(ok) licencét. A HANA LEA használata a HANA LEA és a HANA LEA által Támogatott Alkalmazás(ok) közötti kommunikációra
korlátozott. A HANA LEA az adott Licencvételi Szintnek megfelel en korlátlan számú Adatforrást támogathat. A HANA LEA-hoz való bármely
hozzáférésnek, többek között az adathozzáférésnek, modellezésnek, jelentéskészítésnek és terjesztésnek a HANA LEA által Támogatott
Alkalmazásokon keresztül kell történnie. A HANA LEA nem használható más célú adatbázisként, mint amit a jelen pont meghatároz. A HANA
LEA „HANA Studio” futásidej licencet tartalmaz, és a hozzáférés kizárólagos célja a HANA LEA által Támogatott Alkalmazások
adminisztrációja és kezelése. A HANA LEA nem foglalja magában egyetlen HANA LEA által Támogatott Alkalmazás licencét sem. A HANA
LEA nem telepíthet egyetlen más, nem HANA LEA-típusú SAP HANA szoftverrel azonos példányon sem. A HANA LEA jelenleg tartalmazza
az SAP Business Objects Data Integrator („DI”) és az SAP System Landscape Transformation („SLT”) futásidej licencét; ezen futásidej
termékek Használata kizárólag az adatoknak az Adatforrásokból a HANA LEA-ba történ adatkinyerésére korlátozott.

9.2.4

SAP HANA, Edge Edition. Az SAP HANA Edge korlátlan számú Adatforrással együtt Használható, az adott Licencvételi Szintnek megfelel en,
továbbá Használata maximum ötven (50) SAP Nevesített Felhasználóra korlátozott (az SAP HANA Edge licenc egyetlen SAP Névre Szóló
Licencet sem tartalmaz). Az SAP HANA Edge jelenleg tartalmazza az SAP Business Objects Data Integrator („DI”) és az SAP System
Landscape Transformation („SLT”) futásidej licencét; ezen futásidej termékek Használata kizárólag az adatoknak az Adatforrásokból az
SAP HANA Edge-be történ adatkinyerésére korlátozott.

9.2.5

Nevesített Felhasználókra vonatkozó követelmények abban az esetben, amikor az SAP HANA Szoftver a szerz dés szerint nincs Önálló
Használatra korlátozva.

9.2.5.1

Ha egy személy licencbe vett SAP HANA Szoftvert Használ olyan specifikus alkalmazással, amely SAP Névre Szóló Licencet igényl licencbe
vett Szoftver vagy Harmadik Fél Szoftvere, akkor az adott személyt az adott specifikus alkalmazás Használatára feljogosító SAP Névre Szóló
Licencnek egyben meg kell felelnie annak a követelménynek is, hogy a licencbe vett SAP HANA Szoftvert kizárólag az adott specifikus
alkalmazással együtt Használják, továbbá az adott személynek a licencbe vett SAP HANA Szoftvert és az adott specifikus alkalmazást
együttesen a vonatkozó SAP Névre Szóló Licenc szerint kell Használnia.

9.2.5.2

Ha egy személy licencbe vett Szoftvernek vagy Harmadik Fél Szoftverének számító specifikus alkalmazással együtt használja a licencbe vett
SAP HANA Szoftvert, és nincs szüksége SAP Névre Szóló Licencre, akkor a licencbe vett SAP HANA Szoftvernek kizárólag az adott
specifikus alkalmazással együtt történ Használata nem igényel SAP Névre Szóló Felhasználói licencet.

9.2.5.3

Ha egy személy licencbe vett SAP HANA Szoftvert Nem-SAP Alkalmazásokkal együtt használ, akkor rendelkeznie kell SAP Application HANA
Administrator User vagy SAP Application HANA Viewer User licenccel; az ilyen személyek a licencbe vett SAP HANA Szoftvert kizárólag az
adott Nem-SAP Alkalmazásokkal használják, mely Használatnak a vonatkozó SAP Névre Szóló licenc szerint kell történnie.

9.2.5.4

Jelen dokumentumban szerepl , ezzel ellentétes megállapítások ellenére csak akkor nincs szükség SAP Névre Szóló Licencre, ha (i) az
adatok exportja közvetlenül a licencbe vett SAP HANA Enterprise Edition-ból vagy SAP HANA Extended Enterprise-ból a Nem-SAP
Alkalmazásba aszinkron, nem valós idej módon történik, és (ii) az adott exportált adatok használata az ilyen Nem-SAP Alkalmazásokban
nem eredményezi semmilyen licencbe vett Szoftver vagy Harmadik Fél Szoftvere feldolgozó képességeinek frissítését és/vagy aktiválását.
Jelen dokumentumban szerepl , ezzel ellentétes megállapítások ellenére, ha egy futásidej adatbázis a licencbe vett SAP HANA Enterprise
Szoftverrel való együttes használatra lett licencbe véve, akkor az ilyen futásidej adatbázisnak olyan célú használatát, hogy támogassa a
licencbe vett SAP HANA Enterprise Szoftverb l az adatok exportját, az el
mondat értelmében korlátozni kell az ilyen futásidej szoftverhez
biztosított standard API-kra.

9.3. Amikor az SAP HANA Szoftvert a Szerz dés Önálló Használatra korlátozza.
9.3.1

A HANA Platform Önálló Használata. Az SAP HANA Platform korlátlan számú Adatforrással Használható, mely Használatra vonatkozik az
Önálló Használati korlátozás és a megfelel Licencvételi Szint.

9.3.2

A HANA Enterprise Önálló Használata. Az SAP HANA Enterprise korlátlan számú Adatforrással Használható, mely Használatra vonatkozik
az Önálló Használati korlátozás és a megfelel Licencvételi Szint. Az SAP HANA Enterprise jelenleg tartalmaz egy SAP Business Objects
Data Integrator („DI”) és egy SAP System Landscape Transformation („SLT”) futásidej licencet, mely futásidej termékek Önálló Használata
kizárólag az Adatforrásokból az SAP HANA-ba történ adatkinyerésre korlátozott.

9.3.3

Az SAP HANA, Limited Edition for Applications and Accelerators („HANA LEA”) Önálló Használata A HANA LEA egy adatbázis, melynek
licence kizárólag a http://www.sap.com/hanalimitededition címen található alkalmazások (a „HANA LEA Önálló Támogatott Alkalmazások”)
Licencvev általi Önálló használatának támogatására korlátozódik, feltéve, hogy Licencvev el zetesen biztosította az ilyen HANA LEA
Önálló Támogatott Alkalmazás(ok)licencét. A HANA LEA Önálló Használata a HANA LEA és a licencbe vett HANA LEA Önálló Támogatott
Alkalmazás(ok) közötti kommunikációra korlátozott. A HANA LEA korlátlan számú Adatforrást támogathat, az Önálló Használat
megkötéseinek és az adott Licencvételi Szintnek megfelel en. A HANA LEA-hoz való bármely hozzáférésnek, többek között az
adathozzáférésnek, modellezésnek, jelentéskészítésnek és terjesztésnek a HANA LEA Önálló Támogatott Alkalmazásokon keresztül kell
történnie. A HANA LEA nem használható más célú adatbázisként, mint amit a jelen pont meghatároz. A HANA LEA „HANA Studio” futásidej
licencet tartalmaz, és a hozzáférés kizárólagos célja a HANA LEA Önálló Támogatott Alkalmazások adminisztrációja és kezelése. A HANA
LEA nem tartalmazza a HANA LEA Önálló Támogatott Alkalmazások licencét. A HANA LEA nem telepíthet egyetlen más, nem HANA LEAtípusú SAP HANA szoftverrel azonos példányon sem. A HANA LEA jelenleg tartalmazza az SAP Business Objects Data Integrator („DI”) és az
SAP System Landscape Transformation („SLT”) futásidej licencét; ezen futásidej termékek Használata kizárólag az adatoknak az
Adatforrásokból a HANA LEA-ba történ adatkinyerésére korlátozott (az Önálló Használat korlátozásainak függvényében).

9.3.4

Az SAP HANA, Edge Edition Önálló Használata. Az SAP HANA Edge korlátlan számú Adatforrással együtt Használható, (i) az Önálló
Használat korlátozásainak és az adott Licencvételi Szintnek megfelel en, továbbá (ii) Használata maximum ötven (50), Önálló Használatra
jogosult SAP Nevesített Felhasználóra korlátozott (az SAP HANA Edge licenc egyetlen SAP Névre Szóló Licencet sem tartalmaz). Az SAP
HANA Edge jelenleg tartalmaz egy SAP Business Objects Data Integrator („DI”) és egy SAP System Landscape Transformation („SLT”)
futásidej licencet, mely futásidej termékek Önálló Használata kizárólag az Adatforrásokból a HANA Edge-be történ adatkinyerésre
korlátozott.

9.3.5

Nevesített Felhasználói követelmények, amikor az SAP HANA Szoftverta Szerz dés Önálló Használatra korlátozza

9.3.5.1

Amennyiben egy személy a szerz dés szerint Önálló Használatra korlátozott, licencbe vett SAP HANA Szoftvert használja egy olyan adott
alkalmazással, amely licencbe vett Szoftver vagy Harmadik Fél Szoftvere (melyet a szerz dés szintén Önálló Használatra korlátoz) és SAP
Névre Szóló Licencet igényel, akkor az adott személy számára az ilyen alkalmazás Használatára jogot biztosító SAP Névre Szóló Licencnek
meg kell felelnie annak az SAP Névre Szóló licenc el írásoknak is, hogy a licencbe vett SAP HANA Szoftvert kizárólag az ilyen specifikus
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alkalmazásokkal együtt használják, továbbá az adott személynek a licencbe vett SAP HANA Szoftvert és az adott specifikus alkalmazást
együttesen a vonatkozó SAP Névre Szóló Licenc szerint kell használnia.
9.3.5.2

Amennyiben egy személy a szerz dés szerint Önálló Használatra korlátozott, licencbe vett SAP HANA Szoftvert (i) valamely specifikus
alkalmazással használja, amely licencbe vett Szoftver vagy Harmadik Fél Szoftvere (melyet a szerz dés szintén Önálló Használatra korlátoz)
és nem igényel SAP Névre Szóló Licencet, és/vagy (ii) Nem-SAP Alkalmazás (melyekre vonatkozik a szerz dés Önálló Használati
korlátozása), akkor az ilyen személynek SAP Application Standalone HANA Administrator User vagy SAP Application Standalone HANA
Viewer User licenccel kell rendelkeznie, továbbá az adott személynek a licencbe vett SAP HANA Szoftvert és az adott specifikus alkalmazást
együttesen a vonatkozó SAP Névre Szóló Licenc szerint kell használnia.

9.3.5.3

Jelen dokumentumban szerepl , ezzel ellentétes megállapítások ellenére csak akkor nincs szükség SAP Névre Szóló Licencre, ha (i) az
adatok exportja közvetlenül a licencbe vett SAP HANA Enterprise Edition-ból a Nem-SAP Alkalmazásba aszinkron, nem valós idej módon
történik, és (ii) az adott exportált adatok használata az ilyen Nem-SAP Alkalmazásokban nem eredményezi semmilyen licencbe vett Szoftver
vagy Harmadik Fél Szoftvere feldolgozó képességeinek frissítését és/vagy aktiválását.

9.4 SAP HANA DB EDITION az SAP NETWEAVER BW komponenshez (HANA DB for BW).
A HANA DB for BW egy adatbázis, melynek licence kizárólag az SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW) komponens Licencvev általi
használatának támogatására, illetve az SAP BW és a HANA DB for BW közötti kommunikációra korlátozódik. A HANA DB for BW az adott
Licencvételi Szintnek megfelel en korlátlan számú Adatforrást támogathat. A HANA DB for BW jogszer en azonban kizárólag az SAP BW
összetev n keresztül érhet el – nem kizárólagos jelleggel elérés alatt értve az adatbetöltést, a modellezést, a jelentéskészítést és -terjesztést. A
HANA DB for BW nem használható más célú adatbázisként, mint amit a jelen pont meghatároz. A HANA DB for BW magában foglalja a HANA
Studio egy futásidej licencét, amely kizárólag az SAP BW felügyeleti és kezelési célú elérésére használható. A HANA DB for BW licence nem
tartalmazza az SAP BW licencét. A HANA DB for BW nem telepíthet más SAP HANA Szoftverrel azonos példányon. A HANA DB for BW Önálló
Használata nem megengedett.
10. Koncentrált Üzleti Megoldások (Focused Business Solutions, FBS).
10.1

Amennyiben a licencbe vett Szoftver Koncentrált Üzleti Megoldásként („FBS Szoftver”) került meghatározásra, külön támogatási stratégia és
feltételek vonatkoznak rá. Az FBS Szoftverhez tartozó SAP-támogatást a vonatkozó, a http://service.sap.com/fbs/availability címen (beleértve
azokat a kés bbi oldalakat, melyeket az SAP a „Stratégia és Feltételek Oldala”-ként megjelöl) megtalálható aktuális támogatási stratégiában
és feltételekben foglaltak szerint módosított SAP-támogatási feltételeknek megfelel en kell nyújtani.

10.2

A Stratégia és Feltételek Oldal ezennel az alábbiak szerint módosul, és magában foglalja a következ feltételeket:

10.2.1

Az FBS Szoftver Használatának és telepítésének el feltételeként szükség van bizonyos SAP Szoftverek (az „Alapszoftver”) bizonyos
verziójára (pl. kiadás, szolgáltatásszint-csomag és/vagy b vít csomag), a Stratégia és Feltételek Oldalon meghatározottaknak megfelel en.
Ezeket a Licencvev nek külön kell licencbe vennie és telepítenie.

10.2.2

A jöv ben, amennyiben az SAP saját belátása szerint úgy dönt, hogy az SAP-támogatás részeként FBS Szoftverek új kiadását (kiadásait)
hozza kereskedelmi forgalomba, az ilyen új kidások (a) eltér funkcionalitással rendelkezhetnek, (b) eltér támogatott nyelvet (nyelveket)
használhatnak, ill. (c) eltér Alapszoftver követelményeik lehetnek, mint a korábban kiadott FBS Szoftver verzió(k)nak.

10.2.3

Az FBS Szoftverek alapvet és b vített karbantartási dátumai csak célkit zések, ezért az SAP megváltoztathatja azokat.

10.2.4

Az FBS Szoftver bármely kiadásához tartozó karbantartás és b vített karbantartás feltétele, hogy a Licencvev
Alapszoftver karbantartására fennmarad és a befizetések naprakészek.

10.2.5.

Semmilyen esetben sem áll rendelkezésre karbantartás vagy b vített karbantartás az FBS Szoftver bármely kiadásához, amennyiben az
annak alapjául szolgáló Alapszoftver alapvet vagy b vített (értelem szerinti) karbantartása lejárt vagy megsz nt.

el fizetése a vonatkozó

11. Üzletági portfólió
11.1 SAP Visual Enterprise.
11.1.1

SAP Visual Enterprise Generator, SAP Visual Enterprise View Edition Generator és Opcionális B vítmények. A jelen szerz dés alapján
licencbe vett SAP Visual Enterprise Szoftver (korábban: Right Hemisphere néven) harmadik félt l származó nyílt forráskódú és/vagy egyéb
szabadon letölthet komponenseket (együttesen „Ingyenesen Letölthet Komponenseket”) tartalmazhat. Az Ingyenesen Letölthet
Komponensekkel
kapcsolatos
egyes
közleményekr l
további
információkat
a
következ
címen
talál:
http://www.righthemisphere.com/oslicenses.html Minden ellentétes értelm rendelkezés ellenére egy személy az SAP Nevesített Felhasználói
licencjogosultság birtoklása nélkül is hozzáférhet bármely licencbe vett SAP Visual Enterprise szoftverhez, azonban kizárólag csak a kimeneti
fájlok megtekintése céljából. Az SAP Visual Enterprise Viewer szoftver a Visual Enterprise Generator, Visual Enterprise Access ill. Visual
Enterprise Author szoftverek Licencvev i számára további licencdíj nélkül elérhet .
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4. sz. melléklet - Harmadik Felek Adatbázisainak átadási feltételei
Esetenként az SAP adatbázisterméket tartalmazó szoftvert szállít, amely esetben a végfelhasználó csak úgy jogosult használni az adatbázist, ha
beszerezte a szükséges számú licencet az adatbázis szállítójától vagy annak értékesít jét l. Az ilyen szállításokról az adatbázis szállítója értesítést kap.
Az SAP-tól licencbe vett ORACLE® Adatbázis szoftver használatának feltételei
1.
1.1
1.2

1.8

Szerz i jog
Az Oracle szoftver átfogó szerz i jogai az Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, USA kizárólagos tulajdonát képezik.
Rendszeradminisztráció, -felügyelet és -kezelés céljából harmadik felek adatbázis-alkalmazásai közvetlenül hozzáférhetnek az Oracle
adatbázishoz.
Az ügyfél az Oracle szoftvert csak az SAP szoftverrel együtt és csak saját bels adatfeldolgozási céljaira használhatja, amelyek magukban
foglalják harmadik fél felhasználók, például szerz
felek, logisztikai láncon belüli szállítók vagy beszállítók, ügyfelek vagy az ügyfelek által
felhatalmazott, harmadik felet képvisel személyek hozzáférését. Engedélyezett az SAP szoftver testreszabása vagy olyan kiegészít
funkciók, új alkalmazások létrehozása, vagy harmadik felek adatbázis-alkalmazásainak támogatása, amelyek azokkal csak érintkeznek (pl.
RFC, BAPI segítségével). Nem engedélyezettek harmadik felek olyan adatbázis-alkalmazásai vagy új funkciói vagy új alkalmazásai, amelyek
közvetlenül érik el az Oracle adatbázist, vagy közvetetten férnek hozzá az ott található információkhoz.
Az ügyfél az Oracle szoftvert csak teljes egészében vagy többségi tulajdonban birtokolt leányvállalatoknak engedheti át. Az Oracle
versenytársainak történ átengedés tilos.
Tekintettel az ügyfél korlátozott használati jogaira, az ügyfél nem módosíthatja, nem szedheti szét és nem fejtheti vissza az Oracle szoftvert,
kivéve, ha és amilyen mértékben azt az alkalmazandó törvény kifejezetten megengedi.
Az Oracle szoftver csak abban az országban vagy azokban az országokban használható, amelyekre az ügyfél licencet szerzett. Az ügyfél
ezennel vállalja, hogy aláveti magát az USA Kereskedelmi Minisztériuma és az amerikai exporthatóságok összes szabályozásának.
Az Oracle szoftver használata nem megengedett atomer
vek, légi közlekedés, tömegközlekedési eszközök vagy orvosi berendezések
tervezésére, gyártására, ellen rzésére vagy felügyeletére, kivéve, ha az ilyen használat kereskedelmi és tisztán adminisztratív
alkalmazásokra korlátozódik.
Az ügyfél nem jogosult megkapni az Oracle szoftver forráskódját.

2.
2.1

Egyéb feltételek
Az Oracle szoftver benchmark tesztjeinek közzététele tilos.

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

A Microsoft SQL-Server használatának feltételei
SAP által licencbe vett Microsoft SQL-Server használatának feltételei
Jelen bekezdés alkalmazásában az „Integrált Alkalmazás”a Microsoft SQL Server Database adatbázist magában foglaló SAP szoftvert jelenti.
A Microsoft SQL Server Database a következ szoftvereket tartalmazhatja:
A „Szerver Szoftver” a szerveren nyújt szolgáltatásokat vagy funkciókat (a Szerver Szoftver futtatására alkalmas számítógépeket nevezzük
„Szervereknek”);
A „Kliens Szoftver” lehet vé teszi, hogy egy elektronikus készülék („Készülék”) elérje vagy használja a Szerver Szoftvert.
1.

HASZNÁLATI ENGEDÉLY BIZTOSÍTÁSA
Harmadik Fél jelen Adatbázisa kizárólag az SAP szoftver részeként való használatra van engedélyezve és szállítva. Az SAP a Microsoft SQL
Server Database adatbázisra vonatkozóan a következ jogokat biztosítja Önöknek, amennyiben betartják jelen licenc összes feltételét és
kondícióját.
Telepítés -- Szerver Szoftver. A Szerver Szoftver egy példányát telepítheti és használhatja az SAP szoftver részeként minden egyes olyan
Szerveren, amelyre az Integrált Alkalmazást telepíti.
SQL Server, Enterprise Edition. Ha Ön a Szerver Szoftver Enterprise Edition változatát szerezte be, aminek szerepelnie kell az SAP szoftver
használati licencében, a Szerver Szoftver tetsz leges számú példányát telepítheti az adott Szerveren. „Példány” alatt a Szerver Szoftver futó másolata
értend .
Kliens Szoftver. Bármely bels Készülékre telepítheti a Kliens Szoftvert (SQL Server Personal Edition), amennyiben beszerzi az ilyen Készüléken futó
Kliens Szoftvert használó Integrált Alkalmazás minden egyes használatra érvényes hozzáférési licencjogait az alábbiak szerint.
SQL Server Hozzáférési Követelmények. A Kliens Szoftver csak arra használható, hogy az SAP szoftverrel együtt és annak részeként a Szerver
Szoftver elérhet , konfigurálható, adminisztrálható vagy egyéb módon használható legyen. A Harmadik Fél Adatbázisához minden egyes
használatra érvényes hozzáférési jogot kell szerezni minden olyan Készülék esetében, amely
hozzáfér a Szerver Szoftver (ideértve az ilyen hozzáféréshez MSDE-t használó Készülékeket) szolgáltatásaihoz vagy egyéb módon használja
azokat,
telepíti és használja az SQL Server Personal Edition változatát, vagy
használja a Microsoft SQL Server kezel eszközeit, Books-Online és fejleszt eszközeit (együttesen: „Eszközök”). Az Eszközöket csak bels
használatra, a Szerver Szoftverrel együtt alkalmazhatja.
Jogok fenntartása. Az SAP és a Microsoft fenntart magának minden olyan jogot, amely jelen licencben nincs kifejezetten biztosítva az Ön részére.
Benchmark tesztelés. A szoftver bármilyen benchmark tesztjének eredményeit Ön kizárólag a Microsoft el zetes írásos beleegyezésével közölheti
harmadik személyekkel. E korlátozás alól kivételt képeznek a Windows-összetev k.
Korábbi verziók. A Szerver Szoftver telepítése és használata helyett a Szerver Szoftver egy korábbi változatát is telepítheti és használhatja a jelen
licencnek megfelel en, azzal a feltétellel, hogy az ilyen korábbi verziót ésszer id n belül teljesen eltávolítja, és telepíti az eredeti Szerver
Szoftvert. A korábbi verzió használatát jelen licenc szabályozza, és a korábbi verzió használati jogai az eredeti Szerver Szoftver telepítésekor
megsz nnek.
Korlátozott futásid vel használható szoftver. A Microsoft SQL Server Database „Korlátozott futásid vel használható”szoftver, és mint ilyen, a
Microsoft SQL Server Database csak az SAP alkalmazás futtatásához használható. Továbbá, a Microsoft SQL Server Database nem használható:
(i) új szoftveralkalmazások fejlesztésére, (ii) az SAP szoftverben találhatóktól eltér szoftveralkalmazásokkal, adatbázisokkal vagy táblázatokkal
együtt, és/vagy (iii) önálló szoftveralkalmazásként. Az el bbi el írás azonban nem tiltja az olyan eszközök használatát, amelyekkel lekérdezések
vagy riportok futtathatók a meglév táblákból, ill. nem tiltja olyan fejleszt i környezet és workbench használatát, amely az SAP szoftver részét
képezi annak konfigurálása vagy b vítése céljából.
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2.

A LICENC TARTALMA.
A szoftvert csupán licencbe adjuk, nem pedig értékesítjük. Jelen Szerz dés csupán a szoftver használatára szóló bizonyos jogokat biztosít Önnek.
Az SAP és a Microsoft valamennyi egyéb jogot magának tart fenn. Hacsak valamely hatályos jogszabály a fenti korlátozástól eltér en kiterjedtebb
jogokat nem biztosít Önnek, a szoftvert Ön kizárólag a jelen Szerz désben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során Ön
köteles figyelembe venni a szoftverben található technikai korlátozásokat, amelyek értelmében a szoftvert csak meghatározott módon használhatja.
A fentiekr l b vebb tájékoztatást találhat a www.microsoft.com/licensing/userights oldalon. Ön nem jogosult:
a szoftverben található technikai korlátozások megkerülésére;
a szoftver visszafejtésére, szétszedésére és szétbontására, kivéve, ha - és amilyen mértékig - ezt a hatályos jogszabályok jelen
korlátozástól eltér en kifejezetten megengedik;
a jelen Szerz désben, illetve a hatályos jogszabályokban jelen korlátozástól eltér en meghatározott darabszámot meghaladó számú
másolat készítésére a szoftverr l;
a szoftver másoknak történ átadására másolás céljából;
a szoftver kölcsönadására vagy bérbe adására;
a szoftver segítségével kereskedelmi szoftver-hosting szolgáltatás nyújtására.
A szoftver bármilyen készüléken való használatának joga nem jogosítja fel Önt arra, hogy Microsoft-szabadalmakat vagy egyéb Microsoft szellemi
terméket használjon fel az adott készüléket elér szoftverekben vagy készülékekben.

3.

KOCKÁZATOS HASZNÁLAT KIZÁRÁSA
A Termékek nem képesek szoftveres úton korrigálni a hardverhibákat, hibátlanságuk és folyamatos m ködésük nincs garantálva. A Termékek nem
használhatók olyan alkalmazásokban vagy helyzetekben, ahol a Termék(ek) hibája személyek halálát vagy súlyos testi sérülését, vagy súlyos
fizikai vagy környezeti kárt okozhatnak („Kockázatos Használat”). A teljesség igénye nélkül néhány példa a Kockázatos Használatra:
légi közlekedés vagy más személyi tömegközlekedési mód,
nukleáris vagy vegyipari létesítmények,
életm ködést támogató rendszerek,
beültethet orvosi berendezések,
gépjárm vek vagy
fegyverzetrendszerek.
A Kockázatos Használat fogalma nem foglalja magában a Termékek adminisztrációs célokra, konfigurációs adatok, tervezési és/vagy konfigurációs
eszközök vagy más nem vezérl alkalmazások tárolására való használatát, amelyek meghibásodása nem okoz halált, személyi sérülést, súlyos
fizikai vagy környezeti károsodást. Ezek a nem vezérl alkalmazások kommunikálhatnak a vezérlést végz alkalmazásokkal, de közvetlenül vagy
közvetve nem lehetnek felel sek a vezérlési funkcióért. Ön köteles kártalanítani, illetve mentesíteni az SAP-t és a Microsoft Corporationt harmadik
felek által támasztott igények alól, amelyek abból származnak, hogy az Ügyfél kockázatos használatban alkalmazta a Termékeket.

4.

ÁTADÁS - Bels
A Szerver Szoftver áthelyezhet másik Szerverre, amennyiben eltávolítják arról a Szerverr l, amelyr l át kívánják helyezni, és amennyiben az
Integrált Alkalmazás részeként helyezik át.
Átadás Harmadik Félnek. A Microsoft SQL Server Database els felhasználója egyszer átadhatja a Harmadik Fél Adatbázisát egy másik
végfelhasználónak, amennyiben az átadás az SAP szoftver részeként történik. Az átadás vonatkozik az összes komponens, hordozó, nyomtatott
anyag, jelen licenc, valamint adott esetben az eredetiségigazolás átadására. Az átadás nem lehet közvetett átadás, pl. bizományosi átadás. Az
átadás el tt az átadott Microsoft SQL Server Database szoftvert átvev végfelhasználónak el kell fogadnia az összes licencfeltételt.

5.

VISSZAFEJTÉS, SZÉTSZEDÉS ÉS SZÉTSZERELÉS KORLÁTOZÁSA
Ön nem fejtheti vissza, nem szedheti szét és nem bonthatja szét a Microsoft SQL Server Database programot, kivéve, ha és amilyen mértékben
azt a vonatkozó törvény kifejezetten megengedi jelen korlátozás ellenére.

6.

FELMONDÁS
Bármely egyéb jog fenntartásával a Licencbeadó visszavonhatja jelen licencet, ha az abban foglalt feltételeket nem tartják be, amely esetben a
Microsoft SQL Server Database és összes összetev jének összes példányát meg kell semmisíteni.

7.

EXPORTKORLÁTOZÁSOK.
Ön elfogadja, hogy a Szoftver az Egyesült Államok exporttörvényeinek hatálya alá esik, kivéve, ha a Microsoft ett l eltér en rendelkezik. Ön
köteles betartani a Szoftverre vonatkozó összes alkalmazandó nemzetközi és nemzeti törvényt, ideértve az Egyesült Államok exporttörvényét,
valamint az Egyesült Államok kormánya és más kormányok által kibocsátott végfelhasználói, végfelhasználási és rendeltetési korlátozásokat.
További információk a http://www.microsoft.com/exporting/ oldalon találhatók.

8.

AZ USA KORMÁNYZATÁNAK LICENCJOGAI.
Az Egyesült Államok kormánya részére az 1995. december 1-jén vagy kés bb kibocsátott kérelmekhez kapcsolódóan átadott összes Microsoft
SQL Server Database az itt leírt kereskedelmi licencjogokkal és korlátozásokkal került átadásra. Az Egyesült Államok kormánya részére az 1995.
december 1-je el tt kibocsátott kérelmekhez kapcsolódóan átadott összes Microsoft SQL Server Database az alkalmazandó FAR, 48 CFR 52.22714 (1987. JÚNIUS) vagy DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (1988. OKTÓBER) el írásokban rögzített „Korlátozott Jogokkal” került átadásra.

9.

SZERZ I JOG és MÁS SZELLEMI TULAJDONT VÉD JOGOK ÉS EGYEZMÉNYEK
A Microsoft SQL Server Database szerz i jogi és egyéb szellemi tulajdont véd jogok és egyezmények szerinti védelem alatt áll. A Microsoft vagy
annak szállítói birtokolják a Microsoft SQL Server Database címét, szerz i jogát és szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogait. Kizárólag a
Microsoft SQL Server felhasználásáról, nem pedig adásvételér l van szó.

10. HARDVERHIBÁK SZOFTVERES JAVÍTÁSÁNAK KIZÁRÁSA A SZOFTVER NEM KÉPES SZOFTVERESEN KIJAVÍTANI A HARDVERHIBÁKAT.
AZ SAP ÖNÁLLÓAN HATÁROZTA MEG AZ ÖNÖKNEK LICENCBE VETT MS SQL SERVER DATABASE INTEGRÁLT ALKALMAZÁSBAN
TÖRTÉN HASZNÁLATÁT, ÉS A MICROSOFT AZ SAP-RA TÁMASZKODVA ELEGEND TESZTELÉS KERETÉBEN ÁLLAPÍTOTTA MEG,
HOGY AZ SQL SERVER DATABASE ALKALMAS ERRE A HASZNÁLATRA.
11. A MICROSOFT NEM BIZTOSÍT GARANCIÁT. ÖN ELFOGADJA, HOGY BÁRMILYEN GARANCIÁKAT IS KAPTAK AZ (A) MS SQL SERVER
DATABASE-RE VAGY AZ (B) INTEGRÁLT ALKALMAZÁSRA, A GARANCIÁKAT KIZÁRÓLAG AZ SAP NYÚJTJA, AZOK NEM A
MICROSOFTTÓL SZÁRMAZNAK, ÉS A MICROSOFTRA NÉZVE NEM KÖTELEZ EREJ EK.
12. A MICROSOFT BIZONYOS KÁROKÉRT NEM VÁLLAL FELEL SSÉGET. AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT LEHETSÉGES MAXIMÁLIS
MÉRTÉKIG A MICROSOFT NEM FELEL SEMMIFÉLE OLYAN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS VAGY BALESETI KÁRÉT, AMELY AZ
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MS SQL SERVER DATABASE VAGY AZ INTEGRÁLT ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK. EZ
A KORLÁTOZÁS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA VALAMELY JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL ALAPVET CÉLJÁT. A MICROSOFT ANYAGI
FELEL SSÉGE SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA MEG A KETT SZÁZÖTVEN USA-DOLLÁRT (US$ 250,00).
13. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG Amennyiben a bíróság jelen szerz dés bármely rendelkezését törvényellenesnek, érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak min síti, a többi rendelkezés továbbra is érvényben és hatályban marad, a felek pedig úgy módosítják ezt a szerz dést, hogy
a törölt rendelkezés a lehet legnagyobb mértékig megvalósítható legyen.
A Microsoft SQL-Server használatának feltételei, amennyiben korábban a licencet a Microsoft vagy az egyik Microsoft értékesít biztosította
Az SAP szoftver összetev jeként integrált vagy telepített Microsoft SQL-Server példányát tartalmazó SAP szoftver. Az összes Microsoft termék a
szoftvercsomagban adott Microsoft végfelhasználói Licencszerz dés feltételeinek hatálya vagy a Microsoft SQL-Server alkalmazással szállított licenc
Szerz dés hatálya alá esik. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor valamely Microsoft termék funkcionalitása az SAP megoldás részeként integrálva
eltér lehet a nem integrált Microsoft-termékek funkcionalitásától. Ezért a Microsoft termékeket tartalmazó SAP megoldás funkcionalitására vagy
teljesítményére vonatkozó kérdéseket az SAP-nak kell címezni, nem pedig a Microsoftnak. Az SAP termék nem tartalmaz az integrált Microsofttermékre vonatkozó licencet. Ezért Ön nem jogosult a jelen termékben lév Microsoft SQL-Server példány használatára, és nem kap engedélyt ilyen
használatra, ha nem szerzi be vagy más módon nem áll rendelkezésére ugyanannyi számú kliens/szerver licenc, ahány felhasználói licenc az SAPtermékhez be lett szerezve. Jelen szerz dés SAP-val való megkötésével Ön kijelenti és szavatolja, hogy el zetesen beszerezte a Microsoft SQL-Server
programra vonatkozó végfelhasználói licencet, és megkötötte a megfelel licencszerz dést.
Ha az SAP frissített verziójú integrált Microsoft-terméket tartalmazó, frissített verziójú SAP szoftvert szállít, a végfelhasználó nem jogosult használni a
Microsoft-termék frissített verzióját, ha nem szerezte be a szükséges számú kliens/szerver licencet a Microsoft hivatalos értékesít jét l.
A Sybase ASE Használatának feltételei
Az SAP a Sybase ASE-t az SAP által licencbe adott Szoftverekhez futásidej
vonatkozó licenc közvetlenül a Sybase-nél áll rendelkezésre.

licencként adja licencbe. A Sybase ASE teljes kör

használatára

Licencvev a Sybase ASE-t csak a Sybase ASE-vel együttes használatra licencbe vett Szoftverrel együtt és csak saját bels adatfeldolgozási céljaira
használhatja, amelyek magukban foglalják harmadik fél felhasználók, például szerz
felek, ellátási láncon belüli szállítók vagy beszállítók, ügyfelek
vagy az ügyfelek által felhatalmazott, harmadik felet képvisel személyek hozzáférését. Licencvev nem Használhatja a Sybase ASE-t nem SAPmárkájú vagy egyénileg fejlesztett alkalmazásokkal.
Rendszeradminisztráció, -felügyelet és -kezelés céljából harmadik felek adatbázis-alkalmazásai közvetlenül hozzáférhetnek a Sybase ASE-hoz.
Tilos az olyan, harmadik félt l származó adatbázis alkalmazások vagy új funkciók vagy új alkalmazások használata, melyek közvetlenül hozzáférnek a
Sybase ASE-hoz vagy közvetetten elérik az abban tárolt információt.
Azonban az el
rendelkezés nem tiltja, hogy az annak az SAP szoftvernek a konfigurálására vagy módosítására, melyhez az adatbázis licencbe lett
véve, olyan fejleszt i környezetet vagy workbench-et alkalmazzon, mely része az SAP Szoftvernek.
Harmadik Felek Adatbázisainak SAP Business One Szoftverrel való Használatának feltételei
Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition (Server Proc Runtime) Software
Ezek a licencvételi feltételek az Ön és annak a szoftveralkalmazásnak vagy alkalmazáskészletnek a licencbeadója („Licencbeadó”) közötti szerz dést
jelentik, amely alkalmazásokkal együtt Ön a Microsoft szoftvert megvásárolta. Kérjük, olvassa végig ezeket a feltételeket. A fent említett szoftverre
vonatkoznak, amely tartalmazza azt az adathordozót is - ha van ilyen - amelyen az adott szoftvert megkapta. A feltételek vonatkoznak a Microsoft
frissítéseire,
kiegészítéseire és
web-alapú szolgáltatásaira
is vonatkoznak, hacsak más feltételek nem vonatkoznak az adott elemekre. Ebben az esetben a vonatkozó a feltételek alkalmazandók. A Microsoft
Corporation vagy valamely társvállalata (együttesen: „Microsoft”) a szoftvert a Licencbeadónak licencbe adta.
A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA A
SZOFTVERT. VIGYE VISSZA A VÁSÁRLÁS HELYÉRE, ÉS KÉRJEN PÉNZVISSZAFIZETÉST VAGY JÓVÁÍRÁST.
A jelen feltételek felülírnak minden elektronikus feltételt, amely esetlegesen a szoftverben foglaltatik. Ha a szoftverben található bármely feltétel
ellentétben áll a jelen feltételekkel, a jelen feltételek az irányadóak.
1.

ÁTTEKINTÉS.
a. Szoftver.A szoftver tartalmazza a
szerverszoftvert; és
további szoftvereket, amelyek csak közvetlenül a szerverszoftverrel együtt, vagy közvetve, más további szoftveren keresztül
használhatók.
b.

Licencmodell.A szoftver licencbe vételének alapja
azon operációsrendszer-környezetek fizikai és virtuális processzorainak száma, amelyeken a szerver szoftver példányai futnak.

c.

Licencvételi terminológia.
Példány.„Szoftverpéldányt” úgy hozhat létre, ha a szoftver telepítési vagy installációs folyamatát elvégzi. Szoftverpéldányt egy meglév
példány másolásával is létre lehet hozni. A jelen szerz désben a szoftverre történ hivatkozások a szoftver „példányaira” is vonatkoznak.
Egy példány futtatása. A szoftver egy példányát akkor futtatjuk, ha azt betöltjük a memóriába, és annak egy vagy több utasítását
végrehajtjuk. Ha egy példány fut, akkor a példány futása mindaddig tart (függetlenül attól, hogy éppen végrehajtás alatt állnak-e az
utasításai), amíg az a memóriából eltávolításra nem kerül.
Operációsrendszer-környezet „Operációsrendszer-környezet”
egy operációs rendszer egy példányának része vagy egésze, vagy egy virtuális (vagy más módon emulált) operációs rendszer egy
példányának része vagy egésze, amely lehet vé teszi az egyedi számítógép-azonosítást (els dleges számítógépnév vagy hasonló
egyedi azonosítók), a külön adminisztratív jogosultságokat, és
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olyan alkalmazások példányait (ha vannak ilyenek), amelyeket úgy konfigurálnak, hogy az operációs rendszer példányán vagy
annak fent megjelölt részein fussanak.
Kétféle operációsrendszer-környezet létezik: fizikai és virtuális. A fizikai operációsrendszer-környezet konfigurációját úgy alakítják ki,
hogy az közvetlenül a fizikai hardverrendszeren fusson. A hardver virtualizációs szoftver (pl. Microsoft Virtual Server vagy hasonló
technológiák) futtatására vagy hardvervitualizációs szolgáltatások (pl. Microsoft virtualizációs technológia vagy hasonló technológiák)
biztosítására használt operációsrendszer-példány a fizikai operációsrendszer-környezet részének számít. A virtuális operációsrendszerkörnyezetet úgy konfigurálják, hogy az virtuális (vagy más módon emulált) virtuális hardverrendszeren fusson. A fizikai hardverrendszer
az alábbiak valamelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet:
egy fizikai operációsrendszer-környezet
egy vagy több virtuális operációsrendszer-környezet.
Szerver.A „szerver” olyan fizikai hardverrendszer, amely képes szerver szoftvert futtatni. A hardverpartíció vagy blade külön fizikai
hardverrendszernek számít.
Fizikai és Virtuális Processzorok.A fizikai processzor egy fizikai hardverrendszerben lév processzor. A fizikai operációsrendszerkörnyezetek fizikai processzorokkal m ködnek. A virtuális processzor egy virtuális (vagy más módon emulált) hardverrendszerben lév
processzor. A virtuális operációsrendszer-környezetek virtuális processzorokkal m ködnek. A virtuális processzornak ugyanannyi threadje és magja van, amennyi az annak alapjául szolgáló fizikai hardverrendszer egyes fizikai processzorainak.
Licenc hozzárendeléseA „licenc hozzárendelése” egyszer en annyit jelent, hogy az adott licencet egy bizonyos szerverhez rendelik
hozzá.
2.

HASZNÁLATI JOGOK.
a.

Szerver licencbe vétele.Miel tt egy szerver szoftver példányait egy szerveren futtatná, meg kell határoznia, hogy hány szoftverlicencre van
ehhez szükség, és ezeket a licenceket az adott szerverhez hozzá kell rendelni az alábbiak szerint.
i.

A szükséges licencek számának meghatározása.El ször is meg kell határoznia, hogy hány szoftverlicencre van szüksége. Az egy
szerverhez szükséges szoftverlicencek száma az alábbi (A) és (B) pontok szerint szükséges szoftverlicencek összege.
(A) A szerver szoftver példányainak egy szerver fizikai operációsrendszer-környezetében való futtatásához minden egyes, a fizikai
operációsrendszer-környezet által használt fizikai processzorhoz szükség van egy-egy szoftverlicencre.
(B) A szerver szoftver példányainak egy szerver virtuális operációsrendszer-környezeteiben való futtatásához minden egyes, az adott
virtuális operációsrendszer-környezetek által használt virtuális processzorhoz szükség van egy-egy szoftverlicencre. Ha egy virtuális
operációsrendszer-környezet egy virtuális processzornak egy részét használja, az adott rész is teljes virtuális processzornak számít.

b.

A szükséges számú licencek hozzárendelése a szerverhez
i. Miután meghatározta az egy szerverhez szükséges szoftverlicencek számát, az adott számú szoftverlicencet hozzá kell rendelnie az adott
szerverhez. Ez a szerver lesz az összes ilyen licenchez licencbe vett szerver. Ugyanazt a licencet több szerverhez nem rendelheti hozzá.
Egy-egy hardverpartíció vagy blade külön szervernek számít.
ii.
A szoftverlicencek hozzárendelését megváltoztathatja, de csak 90 nappal a legutóbbi hozzárendelést követ en. A szoftverlicenc
hozzárendelését ennél rövidebb id n belül akkor változtathatja meg, ha a licencbe vett szervert tartós hardver-meghibásodás miatt kivonja. A
licenc-hozzárendelés megváltoztatása esetén az a szerver válik az adott licenc új licencbe vett szerverévé, amelyhez újonnan hozzárendeli a
licencet.

c.

A szerver szoftver példányainak futtatása.Minden szerveren, amelyhez hozzárendelte a szükséges számú szoftverlicencet, a licencbe vett
szerver fizikai és virtuális operációsrendszer-környezeteiben bármikor a szerver szoftver tetsz leges számú példányát futtathatja. Azonban az
adott operációs rendszerek által használt fizikai és virtuális processzorok száma összességében nem haladhatja meg az adott szerverhez
hozzárendelt szoftverlicencek számát.

d.

További szoftverek példányainak futtatása.Az alábbiakban felsorolt további szoftvereket bármilyen példányszámban futtathatja vagy más
módon használhatja a fizikai vagy virtuális operációsrendszer-környezetekben vagy korlátlan számú készüléken, amennyiben a további
szoftvereket kizárólag a Licencbeadó által vagy nevében biztosított integrált kulcsrakész szoftveralkalmazással vagy alkalmazáskészlettel (az
„Egységes Megoldás”) együtt használja. A további szoftvereket csak a szerverszoftverrel közvetlenül vagy más további szoftveren keresztül
közvetve használhatja.
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online

e.

Korlátozott futásid vel használható szoftver.A szoftver „Korlátozott futásid vel használható” szoftver. Mint ilyen, csak az Egységes
Megoldáson futtatható, kizárólag az Egységes Megoldás részeként. Továbbá, a szoftver nem használható: (i) új szoftveralkalmazások
fejlesztésére, (ii) az Egységes Megoldásban találhatóktól eltér szoftveralkalmazásokkal, adatbázisokkal vagy táblázatokkal együtt, és/vagy
(iii) önálló szoftveralkalmazásként. Az el bbi rendelkezés azonban nem tiltja azt, hogy egy eszközt arra használjon, hogy meglév
táblázatokon lekérdezéseket és jelentéseket futtasson.

f.

Példányok létrehozása és tárolása az Ön szerverein vagy adathordozóin.Minden egyes beszerzett licencre vonatkozóan további
jogosultságokkal rendelkezik, az alábbiak szerint.
A szerver szoftvernek és a további szoftvereknek korlátlan számú példányát hozhatja létre.
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A szerver szoftver és a további szoftverek példányait bármely szerverén vagy adathordozóján tárolhatja.
A szerver szoftver és a további szoftverek példányait kizárólag abból a célból hozhatja létre és tárolhatja, hogy gyakorolja jogát,
mely szerint a szerver szoftver példányait a leírtaknak megfelel szoftverlicenceinek bármelyike alatt futtassa (pl. a példányokat
nem adhatja tovább harmadik felek számára).
g.
3.

A hozzáféréshez nincs szükség Kliens Hozzáférési Licencekre (CAL-licencekre).Nincs szükség más készülékekhez CAL-licencekre
ahhoz, hogy Ön hozzáférhessen a szerver szoftver példányaihoz.

TOVÁBBI LICENCVÉTELI KÖVETELMÉNYEK ÉS/VAGY HASZNÁLATI JOGOK
a.

Maximális példányszám. A szoftver vagy az Ön hardvere korlátozhatja a szerveren lév fizikai vagy virtuális operációsrendszerkörnyezetekben futtatható szerver szoftver példányok számát.

b.

Multiplexing. Az olyan hardver vagy szoftver, melyet arra használ, hogy
a kapcsolatokat poolokba rendezze,
az információt átirányítsa, és
csökkentse a szoftvert használó vagy ahhoz hozzáfér készülékek vagy felhasználók számát vagy
csökkentse a szoftver által közvetlenül kezelt készülékek vagy felhasználók számát,
(amire „multiplexing” vagy „pooling” néven is hivatkoznak), nem csökkenti a szükséges licencek egyetlen típusának számát sem.

c.

A szoftver részét képez Microsoft programok.A szoftver további Microsoft programokat tartalmaz. Ezen programok használatára a rájuk
vonatkozó licencfeltételek érvényesek.

d.

A szerver szoftver megosztásának tilalma.Tilos a szerver szoftvert megosztani abból a célból, hogy egy licenc alatt több
operációsrendszer-környezetben is futtassa, hacsak arra kifejezett engedélyt nem kapott. Ez még akkor is érvényes, ha az
operációsrendszer-környezetek ugyanazon a fizikai hardverrendszeren találhatóak.

e.

Failover (Átkapcsolási) Szerver.Ideiglenes támogatás céljából bármely operációsrendszer-környezethez, amelyen a szerver szoftver
példányait futtatja, legfeljebb ugyanolyan számban futtathat passzív átkapcsolási (failover) példányokat egy elkülönített operációsrendszerkörnyezetben. Az ilyen elkülönített operációsrendszer-környezetben használt processzorok száma nem haladhatja meg az adott, az aktív
példányokat futtató megfelel operációsrendszer-környezetben használt processzorok számát. A passzív átkapcsolási példányokat futtathatja
a licencbe vett szervert l eltér szerveren.

4.

WEB-ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.A Microsoft a szoftverhez web-alapú szolgáltatásokat biztosít. Ezeket bármikor megváltoztathatja vagy
megszüntetheti.

5.

MICROSOFT .NET FRAMEWORK ÉS POWERSHELL SZOFTVER.A szoftver tartalmazza a Microsoft .NET Framework-öt és a PowerShell
szoftvert. Ezek a szoftverösszetev k a Windows részét képezik.

6.

BENCHMARK TESZTELÉS.A szoftver bármilyen benchmark tesztjének eredményeit Ön kizárólag a Microsoft el zetes írásos beleegyezésével
közölheti harmadik személyekkel. E korlátozás alól kivételt képeznek a Windows-összetev k. A Microsoft .NET Framework-öt lásd az alábbiakban.

7.

MICROSOFT .NET FRAMEWORK. A szoftver a .NET Framework egy vagy több komponensét tartalmazza („.NET Komponensek”). Az ilyen
komponensekre bels benchmark tesztelést végezhet. Ezeknek a komponenseknek bármely benchmark teszteredményeit közzéteheti,
amennyiben betartja a következ honlapon található feltételeket:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bármely a Microsofttal esetlegesen
érvényben lév megállapodástól függetlenül, ha az ilyen benchmark tesztek eredményeit közzéteszi, a Microsoft jogosulttá válik arra, hogy
közzétegye az Ön által használt, a megfelel .NET Komponenssel konkurens termékek benchmark teszteredményeit, amennyiben a ugyanezen
feltételeket betartja, amint azok a következ honlapon találhatóak: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406

8.

A LICENC TARTALMA.A szoftvert csupán licencbe adjuk, nem pedig értékesítjük. Jelen Szerz dés csupán a szoftver használatára szóló bizonyos
jogokat biztosít Önnek. Licencbeadó és a Microsoft valamennyi egyéb jogot magának tart fenn. Hacsak valamely hatályos jogszabály a fenti
korlátozástól eltér en kiterjedtebb jogokat nem biztosít Önnek, a szoftvert Ön kizárólag a jelen Szerz désben kifejezetten engedélyezett módon
használhatja. Ennek során Ön köteles figyelembe venni a szoftverben található technikai korlátozásokat, amelyek értelmében a szoftvert csak
meghatározott módon használhatja. A fentiekr l b vebb tájékoztatást találhat a www.microsoft.com/licensing/userights oldalon.
Ön nem jogosult:
a szoftverben található technikai korlátozások megkerülésére;
a szoftver visszafejtésére, szétszedésére és szétbontására, kivéve, ha - és amilyen mértékig - ezt a hatályos jogszabályok jelen
korlátozástól eltér en kifejezetten megengedik;
a jelen Szerz désben, illetve a hatályos jogszabályokban jelen korlátozástól eltér en meghatározott darabszámot meghaladó számú
másolat készítésére a szoftverr l;
a szoftver másoknak történ átadására másolás céljából;
a szoftver kölcsönadására vagy bérbe adására;
a szoftver segítségével kereskedelmi szoftver-hosting szolgáltatás nyújtására.
A szoftver bármilyen készüléken való használatának joga nem jogosítja fel Önt arra, hogy Microsoft-szabadalmakat vagy egyéb Microsoft szellemi
terméket használjon fel az adott készüléket elér szoftverekben vagy készülékekben.

9.

BIZTONSÁGI MÁSOLAT A szoftver adathordozójáról egy biztonsági másolatot készíthet. Ezt kizárólag arra használhatja, hogy
szoftverpéldányokat hozzon létre.

10. DOKUMENTÁCIÓ. Bárki, akinek érvényes hozzáférése van az Ön számítógépéhez vagy bels
készíthet és azt az Ön bels , hivatkozási céljaira felhasználhatja.
11. NEM TOVÁBBÉRTÉKESÍTHET
értékesítheti.

hálózatához, a dokumentációról másolatot

SZOFTVER. Az „NFR”, „Not for Resale” vagy „Nem továbbértékesíthet ” jelzéssel ellátott szoftvert Ön nem
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12. ACADEMIC EDITION SZOFTVER. Az „Academic Edition” vagy „AE” jelzéssel ellátott szoftvert akkor használhatja, ha Ön „Képesített Oktatási
Felhasználó”. Ha nem tudja, hogy Ön Képesített Oktatási Felhasználónak min sül-e, akkor látogasson el a www.microsoft.com/education oldalra,
vagy vegye fel a kapcsolatot az Ön országában m köd Microsoft társvállalattal.
13. Átvitel másik készülékre.A szoftvert csak az Egységes Megoldás részeként távolíthatja el majd telepítheti fel egy másik készülékre. Ezt nem
teheti meg abból a célból, hogy ezt a licencet az Ön számára szükséges licencek számának csökkentése érdekében ossza meg több eszköz
között.
14. ÁTADÁS HARMADIK FÉLNEKA szoftver els felhasználója magát a szoftvert, a jelen szerz dést és a CAL-licenceket közvetlenül más
végfelhasználónak az Ön számára a Licencbeadó által vagy annak nevében biztosított Egységes Megoldás átadásának részeként adhatja át,
kizárólag az Egységes Megoldás részeként. Az átadást megel
en az adott végfelhasználónak el kell fogadnia, hogy a jelen szerz dés
vonatkozik a szoftver átadására és használatára. Az els felhasználó nem tarthatja meg a szoftver egyetlen példányát sem, hacsak nem tart meg
egy másik licencet is a szoftverre.
15. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.A szoftverre az Egyesült Államok exporttörvényei és -szabályozásai vonatkoznak. Ön köteles betartani minden, a
szoftverre vonatkozó hazai és nemzetközi exporttörvényt és -szabályozást. Ezek a törvények a rendeltetési helyekre, a végfelhasználókra és a
végfelhasználásra vonatkozóan korlátozásokat tartalmaznak. További információk a www.microsoft.com/exporting/ oldalon találhatók.
16. A SZERZ DÉS TELJESSÉGE.A jelen szerz dés, valamint kiegészítéseinek, frissítéseinek és az Ön által használt web-alapú szolgáltatásoknak a
feltételei képezik a szoftverre vonatkozó teljes szerz dést.
17. JOGHATÁS. A jelen szerz dés bizonyos törvényes jogokat ír le. Az Ön államának vagy országának törvényei esetleg további jogokat
biztosíthatnak. Önnek a szoftvert biztosító Licencbeadóval szemben is lehetnek jogai. A jelen szerz dés nem írja felül az állama vagy országa
törvényei által az Ön számára biztosított jogosultságokat, ha azt az Ön államának vagy országának törvényei nem engedik meg.
18. HARDVERHIBÁK SZOFTVERES JAVÍTÁSÁNAK KIZÁRÁSA A SZOFTVER NEM KÉPES SZOFTVERESEN KIJAVÍTANI A
HARDVERHIBÁKAT. LICENCBEADÓ FÜGGETLEN VIZSGÁLATTAL MEGHATÁROZTA, HOGYAN KELL HASZNÁLNI A SZOFTVERT
ABBAN AZ INTEGRÁLT SZOFTVERALKALMAZÁSBAN VAGY ALKALMAZÁSKÉSZLETBEN, MELYET AZ ÖN SZÁMÁRA LICENCBE AD. A
MICROSOFT MEGBÍZIK ABBAN, HOGY LICENCBEADÓ MEGFELEL TESZTELÉST VÉGZETT ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, HOGY AZ
ADOTT SZOFTVER ALKALMAS-E ILYEN HASZNÁLATRA.
19. A MICROSOFT NEM NYÚJT SZAVATOSSÁGOT. ÖN ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN BÁRMILYEN SZAVATOSSÁGBAN RÉSZESÜL
AKÁR (A) A SZOFTVERRE, AKÁR (B) ARRA A SZOFTVERALKALMAZÁSRA VAGY ALKALMAZÁSKÉSZLETRE VONATKOZÓAN,
AMELLYEL EGYÜTT A SZOFTVERT MEGVÁSÁROLTA, AKKOR AZ ILYEN SZAVATOSSÁGOT KIZÁRÓLAG A LICENCBEADÓ NYÚJTJA,
AZ NEM A MICROSOFTTÓL SZÁRMAZIK, ÉS A MICROSOFTRA NÉZVE NEM JELENTEN SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET.
20. A MICROSOFT BIZONYOS KÁROKÉRT NEM VÁLLAL FELEL SSÉGET. A MICROSOFT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL
MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍT MINDEN FELEL SSÉGET BÁRMELY KÖZVETETT, SPECIÁLIS,
KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁRÉRT, MELY A SZOFTVERNEK VAGY ANNAK A SZOFTVERALKALMAZÁSNAK VAGY
ALKALMAZÁSKÉSZLETNEK A HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉB L ERED VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDIK, AMELLYEL
EGYÜTT A SZOFTVERT MEGVÁSÁROLTA, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ÁLLAM ÁLTAL KISZABOTT BÜNTETÉSEKET IS. EZ
A KORLÁTOZÁS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA VALAMELY JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL ALAPVET CÉLJÁT. A MICROSOFT ANYAGI
FELEL SSÉGE SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA MEG A KETT SZÁZÖTVEN USA-DOLLÁRT (US$ 250,00).
A Microsoft és az SQL Server a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy további országokban bejegyzett védjegye.
Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition (Server CAL Runtime) Software
Ezek a licencvételi feltételek az Ön és annak a szoftveralkalmazásnak vagy alkalmazáskészletnek a licencbeadója („Licencbeadó”) közötti szerz dést
jelentik, amely alkalmazásokkal együtt Ön a Microsoft szoftvert megvásárolta. Kérjük, olvassa végig ezeket a feltételeket. A fent említett szoftverre
vonatkoznak, amely tartalmazza azt az adathordozót is - ha van ilyen - amelyen az adott szoftvert megkapta. A feltételek vonatkoznak a Microsoft
frissítéseire,
kiegészítéseire és
web-alapú szolgáltatásaira
is vonatkoznak, hacsak más feltételek nem vonatkoznak az adott elemekre. Ebben az esetben a vonatkozó a feltételek alkalmazandók. A Microsoft
Corporation vagy valamely társvállalata (együttesen: „Microsoft”) a szoftvert a Licencbeadónak licencbe adta.
A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA A
SZOFTVERT. VIGYE VISSZA A VÁSÁRLÁS HELYÉRE, ÉS KÉRJEN PÉNZVISSZAFIZETÉST VAGY JÓVÁÍRÁST.
A jelen feltételek felülírnak minden elektronikus feltételt, amely esetlegesen a szoftverben foglaltatik. Ha a szoftverben található bármely
feltétel ellentétben áll a jelen feltételekkel, a jelen feltételek az irányadóak.
HA BETARTJA EZEKET A LICENVÉTELI FELTÉTELEKET, AKKOR MINDEN BESZERZETT SZOFTVERLICENCHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ
ALÁBBI JOGOKKAL RENDELKEZIK.
1.

ÁTTEKINTÉS.
a.

Szoftver.A szoftver tartalmazza a
szerverszoftvert; és
további szoftvereket, amelyek csak közvetlenül a szerverszoftverrel együtt, vagy közvetve, más további szoftveren keresztül
használhatók.

b.

Licencmodell.A szoftver licencbe vételének alapja
az Ön által futtatott szerverszoftver példányok száma; és
a szerverszoftverhez hozzáféréssel rendelkez készülékek és felhasználók száma.

c.

Licencvételi terminológia.
Példány.„Szoftverpéldányt” úgy hozhat létre, ha a szoftver telepítési vagy installációs folyamatát elvégzi. Szoftverpéldányt egy meglév
példány másolásával is létre lehet hozni. A jelen szerz désben a szoftverre történ hivatkozások a szoftver „példányaira” is vonatkoznak.
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Egy példány futtatása. A szoftver egy példányát akkor futtatjuk, ha azt betöltjük a memóriába, és annak egy vagy több utasítását
végrehajtjuk. Ha egy példány fut, akkor a példány futása mindaddig tart (függetlenül attól, hogy éppen végrehajtás alatt állnak-e az
utasításai), amíg az a memóriából eltávolításra nem kerül.
Operációsrendszer-környezet „Operációsrendszer-környezet”
egy operációs rendszer egy példányának része vagy egésze, vagy egy virtuális (vagy más módon emulált) operációs rendszer egy
példányának része vagy egésze, amely lehet vé teszi az egyedi számítógép-azonosítást (els dleges számítógépnév vagy hasonló
egyedi azonosítók), a külön adminisztratív jogosultságokat, és
olyan alkalmazások példányait (ha vannak ilyenek), amelyeket úgy konfigurálnak, hogy az operációs rendszer példányán vagy
annak fent megjelölt részein fussanak.
Kétféle operációsrendszer-környezet létezik: fizikai és virtuális. A fizikai operációsrendszer-környezet konfigurációját úgy alakítják ki,
hogy az közvetlenül a fizikai hardverrendszeren fusson. A hardver virtualizációs szoftver (pl. Microsoft Virtual Server vagy hasonló
technológiák) futtatására vagy hardvervitualizációs szolgáltatások (pl. Microsoft virtualizációs technológia vagy hasonló technológiák)
biztosítására használt operációsrendszer-példány a fizikai operációsrendszer-környezet részének számít. A virtuális operációsrendszerkörnyezetet úgy konfigurálják, hogy az virtuális (vagy más módon emulált) virtuális hardverrendszeren fusson. A fizikai hardverrendszer
az alábbiak valamelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet:
egy fizikai operációsrendszer-környezet
egy vagy több virtuális operációsrendszer-környezet.
Szerver.A „szerver” olyan fizikai hardverrendszer, amely képes szerver szoftvert futtatni. A hardverpartíció vagy blade külön fizikai
hardverrendszernek számít.
Licenc hozzárendeléseA „licenc hozzárendelése” egyszer en annyit jelent, hogy az adott licencet egy bizonyos szerverhez rendelik
hozzá.
2.

HASZNÁLATI JOGOK.
a.

A Licenc hozzárendelése a Szerverhez.
i.

Miel tt a szerverszoftver bármeny példányát egy szoftverlicenc alatt futtatná, az adott licencet hozzá kell rendelnie valamely
szerveréhez. Az adott licencre vonatkozóan ez lesz a licenbe vett szerver. Ugyanahhoz a szerverhez több szoftverlicencet is rendelhet,
de ugyanazt a licencet nem rendelheti több szerverhez. Egy-egy hardverpartíció vagy blade külön szervernek számít.

ii.

A szoftverlicenc hozzárendelését megváltoztathatja, de csak 90 nappal a legutóbbi hozzárendelést követ en. A szoftverlicenc
hozzárendelését ennél rövidebb id n belül akkor változtathatja meg, ha a licencbe vett szervert tartós hardver-meghibásodás miatt
kivonja. A licenc-hozzárendelés megváltoztatása esetén az a szerver válik az adott licenc új licencbe vett szerverévé, amelyhez újonnan
hozzárendeli a licencet.

b.

A szerver szoftver példányainak futtatása.A licencbe vett szerveren egy adott fizikai vagy virtuális operációsrendszer-környezetben a
szerverszoftvert bármely példányszámban futtathatja.

c.

További szoftverek példányainak futtatása.Az alábbiakban felsorolt további szoftvereket bármilyen példányszámban futtathatja vagy más
módon használhatja a fizikai vagy virtuális operációsrendszer-környezetekben vagy korlátlan számú készüléken, amennyiben a további
szoftvereket kizárólag arra használja, hogy támogassa az Ön számára a Licencbeadó által vagy az nevében biztosított integrált kulcsrakész
alkalmazás vagy alkalmazáskészlet (az „Egységes Megoldás”) használatát. A további szoftvereket csak a szerverszoftverrel közvetlenül vagy
más további szoftveren keresztül közvetve használhatja.
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online

d.

Példányok létrehozása és tárolása az Ön szerverein vagy adathordozóin.Minden egyes beszerzett licencre vonatkozóan további
jogosultságokkal rendelkezik, az alábbiak szerint.
A szerver szoftvernek és a további szoftvereknek korlátlan számú példányát hozhatja létre.
A szerver szoftver és a további szoftverek példányait bármely szerverén vagy adathordozóján tárolhatja.
A szerver szoftver és a további szoftverek példányait kizárólag abból a célból hozhatja létre és tárolhatja, hogy gyakorolja jogát, mely
szerint a szerver szoftver példányait a leírtaknak megfelel szoftverlicenceinek bármelyike alatt futtassa (pl. a példányokat nem adhatja
tovább harmadik felek számára).

e.
3.

A szoftver részét képez Microsoft programok. A szoftver további Microsoft programokat tartalmaz.Ezeknek a programoknak a
licencvételi feltételei a programok Ön által való használatára vonatkoznak.

TOVÁBBI LICENCVÉTELI KÖVETELMÉNYEK ÉS/VAGY HASZNÁLATI JOGOK
a.

Kliens Hozzáférési Licencek (CAL-licencek)
i.

Be kell szereznie és hozzá kell rendelnie az SQL Server 2008 CAL-licencet minden olyan készülékhez vagy felhasználóhoz, amely vagy
aki az Ön szerverszoftver példányaihoz közvetlenül vagy közvetve hozzáfér. Egy-egy hardver partíció vagy blade külön készüléknek
számít.
A Workgroup Edition CAL-licencekkel Ön a szerverszoftverhez való hozzáférésre nem jogosult.
A Windows Small Business Server („SBS”) 2008 CAL Suite-ot a Prémium Felhasználók vagy Készülékek esetében használhatja az
SQL Server 2008 CAL-licencek helyett arra, hogy egy SBS 2008 domainen belül hozzáférjen a szerverszoftver példányaihoz.
A Windows Essential Business Server („EBS”) 2008 CAL Suite-ot a Prémium Felhasználók vagy Készülékek esetében
használhatja az SQL Server 2008 CAL-licencek helyett arra, hogy egy SBS 2008 domainen belül hozzáférjen a szerverszoftver
példányaihoz.
A szerverszoftver példányainak futtatására licencbe vett szerverekhez nincs szükség CAL-licencekre.
A szerverszoftver példányokhoz, kizárólag azok adminisztrálása céljából hozzáfér maximum két készülékhez vagy felhasználóhoz
nincs szükség CAL-licencekre.
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A CAL-licencek hozzáférést biztosítanak a szerverszoftver példányok korábbi változataihoz is, de a kés bbi változatokhoz nem. Ha
egy korábbi változat példányaihoz fér hozzá, akkor az adott változatnak megfelel CAL-licencet is használhatja.
ii.

A CAL-licencek fajtái.Kétféle CAL-licenc létezik: a készüléklicenc és a felhasználói-licenc. Minden készülék CAL-licenc egy adott
készülék számára engedélyezi a licencbe vett szervereken a szerverszoftver példányaihoz való hozzáférést, felhasználótól függetlenül. A
felhasználói CAL-licenc egy adott felhasználó számára engedélyezi a licencbe vett szervereken a szerverszoftver példányaihoz való
hozzáférést, készülékt l függetlenül. A készülék- és felhasználói CAL-licenceket kombinálhatja is.

iii.

A CAL-licencek hozzárendelésének megváltoztatása.Ön jogosult arra, hogy
véglegesen megváltoztassa, hogy melyik készülékhez rendeli hozzá a készülék CAL-licencét vagy hogy melyik felhasználóhoz
rendeli hozzá a felhasználói CAL-licencét; vagy
ideiglenesen megváltoztassa a készülék CAL-licenchez rendelt készüléket egy kölcsön készülékre, amíg az els készülék nem
ködik vagy a felhasználói CAL-licenchez rendelt felhasználót addig, amíg a felhasználó távol van.

b.

Korlátozott futásid vel használható szoftver.A szoftver „Korlátozott futásid vel használható” szoftver. Mint ilyen, csak az Egységes
Megoldással együtt használható. Továbbá, a szoftver nem használható: (i) új szoftveralkalmazások fejlesztésére, (ii) az Egységes
Megoldásban találhatóktól eltér
szoftveralkalmazásokkal, adatbázisokkal vagy táblázatokkal együtt, és/vagy (iii) önálló
szoftveralkalmazásként. Azonban az el bbi rendelkezés azonban nem tiltja azt, hogy egy eszközt ara használjon, hogy meglév táblázatokon
lekérdezéseket, jelentéseket futtasson. A szerz dés más feltételeivel összhangban, a CAL-licenc csak azt teszi lehet vé, hogy Ön a
szerverszoftvernek csak az Egységes Megoldás részeként licencbe vett és biztosított, korlátozott futásid vel használható példányaihoz férjen
hozzá.

c.

Maximális példányszám. A szoftver vagy az Ön hardvere korlátozhatja a szerveren lév
környezetekben futtatható szerver szoftver példányok számát.

d.

Multiplexing. Az olyan hardver vagy szoftver, melyet arra használ, hogy

fizikai vagy virtuális operációsrendszer-

a kapcsolatokat poolokba rendezze,
az információt átirányítsa, és
csökkentse a szoftvert használó vagy ahhoz hozzáfér készülékek vagy felhasználók számát vagy
csökkentse a szoftver által közvetlenül kezelt készülékek vagy felhasználók számát.
(amire „multiplexing” vagy „pooling” néven is hivatkoznak), nem csökkenti a szükséges licencek egyetlen típusának számát sem.
e.

A szerver szoftver megosztásának tilalma.Tilos a szerver szoftvert megosztani abból a célból, hogy egy licenc alatt több
operációsrendszer-környezetben is futtassa, hacsak arra kifejezett engedélyt nem kapott. Ez még akkor is érvényes, ha az
operációsrendszer-környezetek ugyanazon a fizikai hardverrendszeren találhatóak.

f.

Failover (Átkapcsolási) Szerver.Ideiglenes támogatás céljából bármely operációsrendszer-környezethez, amelyen a szerver szoftver
példányait futtatja, legfeljebb ugyanolyan számban futtathat passzív átkapcsolási (failover) példányokat egy elkülönített operációsrendszerkörnyezetben. A passzív átkapcsolási példányokat futtathatja a licencbe vett szervert l eltér szerveren.

4.

WEB-ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.A Microsoft a szoftverhez web-alapú szolgáltatásokat biztosít. Ezeket bármikor megváltoztathatja vagy
megszüntetheti.

5.

NET FRAMEWORK AND POWERSHELL SOFTWARE.A szoftver tartalmazza a Microsoft .NET Framework-öt és a PowerShell szoftvert. Ezek a
szoftverösszetev k a Windows részét képezik.

6.

BENCHMARK TESZTELÉS.A szoftver bármilyen benchmark tesztjének eredményeit Ön kizárólag a Microsoft el zetes írásos beleegyezésével
közölheti harmadik személyekkel. E korlátozás alól kivételt képeznek a Windows-összetev k. A Microsoft .NET Framework-öt lásd az alábbiakban.

7.

MICROSOFT .NET FRAMEWORK. A szoftver a .NET Framework egy vagy több komponensét tartalmazza („.NET Komponensek”). Az ilyen
komponensekre bels benchmark tesztelést végezhet. Ezeknek a komponenseknek bármely benchmark teszteredményeit közzéteheti,
amennyiben betartja a következ honlapon található feltételeket:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bármely a Microsofttal esetlegesen
érvényben lév megállapodástól függetlenül, ha az ilyen benchmark tesztek eredményeit közzéteszi, a Microsoft jogosulttá válik arra, hogy
közzétegye az Ön által használt, a megfelel .NET Komponenssel konkurens termékek benchmark teszteredményeit, amennyiben a ugyanezen
feltételeket betartja, amint azok a következ honlapon találhatóak: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406

8.

A LICENC TARTALMA.A szoftvert csupán licencbe adjuk, nem pedig értékesítjük. Jelen Szerz dés csupán a szoftver használatára szóló bizonyos
jogokat biztosít Önnek. Licencbeadó és a Microsoft valamennyi egyéb jogot magának tart fenn. Hacsak valamely hatályos jogszabály a fenti
korlátozástól eltér en kiterjedtebb jogokat nem biztosít Önnek, a szoftvert Ön kizárólag a jelen Szerz désben kifejezetten engedélyezett módon
használhatja. Ennek során Ön köteles figyelembe venni a szoftverben található technikai korlátozásokat, amelyek értelmében a szoftvert csak
meghatározott módon használhatja. A fentiekr l b vebb tájékoztatást találhat a www.microsoft.com/licensing/userights oldalon. Ön nem jogosult:
a szoftverben található technikai korlátozások megkerülésére;
a szoftver visszafejtésére, szétszedésére és szétbontására, kivéve, ha - és amilyen mértékig - ezt a hatályos jogszabályok jelen
korlátozástól eltér en kifejezetten megengedik;
a jelen Szerz désben, illetve a hatályos jogszabályokban jelen korlátozástól eltér en meghatározott darabszámot meghaladó számú
másolat készítésére a szoftverr l;
a szoftver másoknak történ átadására másolás céljából;
a szoftver kölcsönadására vagy bérbe adására;
a szoftver segítségével kereskedelmi szoftver-hosting szolgáltatás nyújtására.
A szoftver bármilyen készüléken való használatának joga nem jogosítja fel Önt arra, hogy Microsoft-szabadalmakat vagy egyéb Microsoft szellemi
terméket használjon fel az adott készüléket elér szoftverekben vagy készülékekben.

9.

BIZTONSÁGI MÁSOLAT A szoftver adathordozójáról egy biztonsági másolatot készíthet. Ezt kizárólag arra használhatja, hogy
szoftverpéldányokat hozzon létre.

10. DOKUMENTÁCIÓ. Bárki, akinek érvényes hozzáférése van az Ön számítógépéhez vagy bels
készíthet és azt az Ön bels , hivatkozási céljaira felhasználhatja.
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11. NEM TOVÁBBÉRTÉKESÍTHET
értékesítheti.

SZOFTVER. Az „NFR”, „Not for Resale” vagy „Nem továbbértékesíthet ” jelzéssel ellátott szoftvert Ön nem

12. ACADEMIC EDITION SZOFTVER. Az „Academic Edition” vagy „AE” jelzéssel ellátott szoftvert akkor használhatja, ha Ön „Képesített Oktatási
Felhasználó”. Ha nem tudja, hogy Ön Képesített Oktatási Felhasználónak min sül-e, akkor látogasson el a www.microsoft.com/education oldalra,
vagy vegye fel a kapcsolatot az Ön országában m köd Microsoft társvállalattal.
13. Átvitel másik készülékre.A szoftvert csak az Egységes Megoldás részeként távolíthatja el majd telepítheti fel egy másik készülékre. Ezt nem
teheti meg abból a célból, hogy ezt a licencet az Ön számára szükséges licencek számának csökkentése érdekében ossza meg több eszköz
között.
14. ÁTADÁS HARMADIK FÉLNEKA szoftver els felhasználója magát a szoftvert, a jelen szerz dést és a CAL-licenceket közvetlenül más
végfelhasználónak az Ön számára a Licencbeadó által vagy annak nevében biztosított Egységes Megoldás átadásának részeként adhatja át,
kizárólag az Egységes Megoldás részeként. Az átadást megel
en az adott végfelhasználónak el kell fogadnia, hogy a jelen szerz dés
vonatkozik a szoftver átadására és használatára. Az els felhasználó nem tarthatja meg a szoftver egyetlen példányát sem, hacsak nem tart meg
egy másik licencet is a szoftverre.
15. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.A szoftverre az Egyesült Államok exporttörvényei és -szabályozásai vonatkoznak. Ön köteles betartani minden, a
szoftverre vonatkozó hazai és nemzetközi exporttörvényt és -szabályozást. Ezek a törvények a rendeltetési helyekre, a végfelhasználókra és a
végfelhasználásra vonatkozóan korlátozásokat tartalmaznak. További információk a www.microsoft.com/exporting/ oldalon találhatók.
16. A SZERZ DÉS TELJESSÉGE.A jelen szerz dés, valamint kiegészítéseinek, frissítéseinek és az Ön által használt web-alapú szolgáltatásoknak a
feltételei képezik a szoftverre vonatkozó teljes szerz dést.
17. JOGHATÁS. A jelen szerz dés bizonyos törvényes jogokat ír le. Az Ön államának vagy országának törvényei esetleg további jogokat
biztosíthatnak. Önnek a szoftvert biztosító Licencbeadóval szemben is lehetnek jogai. A jelen szerz dés nem írja felül az állama vagy országa
törvényei által az Ön számára biztosított jogosultságokat, ha azt az Ön államának vagy országának törvényei nem engedik meg.
18. HARDVERHIBÁK SZOFTVERES JAVÍTÁSÁNAK KIZÁRÁSA A SZOFTVER NEM KÉPES SZOFTVERESEN KIJAVÍTANI A
HARDVERHIBÁKAT. LICENCBEADÓ FÜGGETLEN VIZSGÁLATTAL MEGHATÁROZTA, HOGYAN KELL HASZNÁLNI A SZOFTVERT
ABBAN AZ INTEGRÁLT SZOFTVERALKALMAZÁSBAN VAGY ALKALMAZÁSKÉSZLETBEN, MELYET AZ ÖN SZÁMÁRA LICENCBE AD. A
MICROSOFT MEGBÍZIK ABBAN, HOGY LICENCBEADÓ MEGFELEL TESZTELÉST VÉGZETT ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, HOGY AZ
ADOTT SZOFTVER ALKALMAS-E ILYEN HASZNÁLATRA.
19. A MICROSOFT NEM NYÚJT SZAVATOSSÁGOT. ÖN ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN BÁRMILYEN SZAVATOSSÁGBAN RÉSZESÜL
AKÁR (A) A SZOFTVERRE, AKÁR (B) ARRA A SZOFTVERALKALMAZÁSRA VAGY ALKALMAZÁSKÉSZLETRE VONATKOZÓAN,
AMELLYEL EGYÜTT A SZOFTVERT MEGVÁSÁROLTA, AKKOR AZ ILYEN SZAVATOSSÁGOT KIZÁRÓLAG A LICENCBEADÓ NYÚJTJA,
AZ NEM A MICROSOFTTÓL SZÁRMAZIK, ÉS A MICROSOFTRA NÉZVE NEM JELENTEN SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET.
20. A MICROSOFT BIZONYOS KÁROKÉRT NEM VÁLLAL FELEL SSÉGET. A MICROSOFT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL
MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍT MINDEN FELEL SSÉGET BÁRMELY KÖZVETETT, SPECIÁLIS,
KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁRÉRT, MELY A SZOFTVERNEK VAGY ANNAK A SZOFTVERALKALMAZÁSNAK VAGY
ALKALMAZÁSKÉSZLETNEK A HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉB L ERED VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDIK, AMELLYEL
EGYÜTT A SZOFTVERT MEGVÁSÁROLTA, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ÁLLAM ÁLTAL KISZABOTT BÜNTETÉSEKET IS. EZ
A KORLÁTOZÁS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA VALAMELY JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL ALAPVET CÉLJÁT. A MICROSOFT ANYAGI
FELEL SSÉGE SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA MEG A KETT SZÁZÖTVEN USA-DOLLÁRT (US$ 250,00).
A Microsoft és az SQL Server a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy további országokban bejegyzett védjegye.
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5. sz. melléklet - Címadatbázisokra vonatkozó átadási feltételek
1.

AUSZTRÁL CÍMADATBÁZIS (AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION – AUSZTRÁL POSTA):
1.1 Meghatározások
Az „AMAS” az Australia Post Address Matching Approval (címegyeztetés-jóváhagyási) rendszere (melynek dokumentálása és id nkénti
felülvizsgálata az AMAS kézikönyvben történik). Ez a program értékeli és jóváhagyja a szoftvereket az alapján, hogy az adott szoftver képes-e
ellen rizni, egyeztetni és csatolni a megfelel DPID-t (Kézbesítésipont-azonosítót).
Az „Australia Post” az Ausztrál Postavállalatot jelenti.
„Vonalkódos árazás”: az Australia Post speciális postai árai a Licencvev szoftverének használatával készült levelekre, melyekre az Australia
Post id l id re módosított levélbeadási feltételeinek megfelel vonalkódot nyomtatnak.
„Bizalmas Információ”: az Australia Post bizalmas információja, mely magában foglalja a PAF (Postal Address File) kialakítására, specifikációjára,
ill. tartalmára vonatkozó információkat.
„Kézbesítési pont azonosító” vagy „DPID” (Delivery Point Identifier): nyolckarakteres kód, amelyet az Australia Post fejlesztett ki a kézbesítési
helyek egyedi azonosítása érdekében.
„Végfelhasználó”: az a fél, akire a jelen feltételek vonatkoznak.
„Lejárat Napja”: az a nap, amikor a Licencszerz dés lejár.
A „Szellemi Tulajdonjogok” kifejezés magában foglalja a szerz i jogokat, a védjegyekkel, a látványtervekkel és más arculati elemekkel és
tervezési elemekkel, a szabadalmakkal, a félvezet k és más áramköri lapkák elrendezésével kapcsolatos jogokat, a kereskedelmi és üzleti jogokat,
a cégnévhasználati jogokat; továbbá minden olyan egyéb dologra vonatkozó más jogot, amely szokásos módon a „szellemi tulajdon” kategóriájába
esik, beleértve a szellemi tulajdon felhasználásához és nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó jogokat Ausztráliában és a világ más részein,
függetlenül attól, hogy e tulajdonok és jogok a jelen Szerz dés érvénybe lépése el tt vagy után keletkeztek.
„SAP Szoftver”: az az SAP által gyártott és az Australia Post által jóváhagyott, az AMAS-nak megfelel szoftververzió, amely (a PAF-fal együtt
használva) képes ellen rizni, egyeztetni és javítani az SAP és a Végfelhasználó címadatbázis fájljait és csatolni a helyes DPID-ket.
„PAF”, azaz Levelezési Cím Fájl az Australia Post által készített adatbázis azoknak a címzetteknek az adataival, akik számára az Australia Post
levelet kézbesíthet. A PAF egyes címbejegyzéseihez köt
információk az alábbiakat tartalmazzák:
(a) egy DPID; és
(b) a részletes cím a megfelel címzési formátumban.
„Megengedett Cél”: levelezési listák és/vagy adatbázisok készítését jelenti a Végfelhasználó részér l az alábbiaknak megfelel en:
(a) címek egyeztetése, javítása, kezelése, hozzáadása, rendezése, összevetése és/vagy ellen rzése (együttesen ellen rzése); illetve
(b) az ellen rzött címekhez DPID-k csatolása, illetve
(c) az egyes DPID-knek a megfelel címekkel való egyeztetése által,
FELTÉVE, hogy semmilyen szoftver, lista vagy adatbázis nem tartalmaz olyan funkciót, amely lehet vé teszi a PAF visszafejtését vagy
bármely más, a jelen Szerz désben nem megengedett használatát.
„Tesztszabvány”: az Australia Post által meghatározott szoftverteljesítmény-szabvány, mely alapján a Szoftver Megengedett Célra való
megfelel sége jóváhagyásra kerül. A tesztszabvány részletesebb leírása megtalálható az Australia Post által kiadott aktuális AMAS Kézikönyvben
(AMAS Program Handbook (zip pdf) .
1.2. Licenc
1.2.1 Az SAP Szoftvert a Végfelhasználó csak a Licenc futamideje alatt, és csak a Megengedett Célra használhatja.
1.2.2 A PAF birtoklására és használatára vonatkozóan a Végfelhasználó köteles betartani az 1988-as Adatvédelmi törvény és a 2000-es
Adatvédelmi törvénymódosítás (Magánszektor) valamennyi követelményét.
1.2.3 A Végfelhasználó elfogadja az alábbiakat:
(a) az Australia Post jóváhagyta, hogy az SAP Szoftver az Australia Post által meghatározott Tesztszabványnak megfelel;
(b) az Australia Post SAP Szoftverre vonatkozó jóváhagyása nem testesíti meg az Australia Post részér l annak elismerését, hogy
az SAP Szoftver megfelel a Végfelhasználó céljainak, vagy hogy az a Végfelhasználó általi használatra alkalmas; és
(c) minden, az SAP Szoftver jellemz ire vagy teljesítményére vonatkozó kérdéssel az SAP-hoz és nem az Australia Posthoz kell
fordulni.
1.2.4 Az SAP szavatolja, hogy a Végfelhasználó számára negyedévenként biztosítja a PAF frissítését, annak a hónapnak a végét l
számított 30 napon belül, amikor az SAP számára az Australia Post az ilyen frissítést biztosítja. Az SAP a Végfelhasználó számára az
ilyen frissítést az SAP Szoftver verziófrissítésével biztosíthatja.
1.3. Szellemi Tulajdonjogok
1.3.1 Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a PAF címadatbázis, valamint annak szellemi tulajdonjogai az Australia Post tulajdonát
képezik, és annak tulajdonában is maradnak. Jelen Szerz dés egyetlen pontja sem értelmezhet a PAF adatbázissal kapcsolatos
bármilyen Szellemi Tulajdonjog engedményezéseként. A PAF-ot az Australia Post el zetes írásos engedélye nélkül tilos értékesíteni,
másolni vagy terjeszteni.

2.

AUSZTRIAI CÍMADATBÁZIS (ÖSTERREICHISCHE POST - OSZTRÁK POSTA):
A címnyilvántartással és címközzététellel foglalkozó, vagy azzal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó Licencvev k nem jogosultak a termék
használatára.
A Licencvev k kizárólag bels célra használhatják a terméket. A címnyilvántartással és címközzététellel foglalkozó, vagy azzal kapcsolatos
szolgáltatásokat nyújtó Licencvev k nem jogosultak a termék használatára. Ha a Licencvev e területeken tevékenykedik, a Licencvev
közvetlenül a szolgáltatótól köteles érvényes licencet beszerezni.
A Licencvev k kizárólag bels érvényesítési célra használhatják a terméket. A Licencvev nem jogosult az adatok felhasználásával szolgáltatást
nyújtani más jogi személy számára. Amennyiben a Licencvev más jogi személyeknek nyújt szolgáltatásokat,
a Licencvev közvetlenül a szolgáltatótól köteles érvényes licencet beszerezni. Más jogi személynek min sül szervezetekben csak külön licenccel
használható a címadatbázis.
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Az „Internet Alkalmazás Használat” azt jelenti, hogy a Végfelhasználó telephelyén a Szoftvertermékek használata harmadik felek számára is
hozzáférhet . A harmadik fél számára biztosított hozzáférés a Végfelhasználó saját bels üzleti céljaira korlátozott.
Az „Offline Használat” a Végfelhasználó által végzett, helyszíni üzleti modell szerinti használatot jelenti.
3.

KANADA (CANADA POST – KANADAI POSTA)
A Canada Post postai címadatbázisa (PAF) rendszeresen frissül, és a Licencvev a Canada Post címadatbázisát kizárólag az SAP adatbázisfrissítési értesít jében vagy az SAP http://help.sap.com/ címen elérhet támogatási webhelyén közzétett id szakban használhatja. Az
engedélyezett használat id szakát meghatározó dátumok a „Directories - Canada, [hó/év]” névformátumot követ fájlban találhatók (ahol hó és év
a PAF érintett frissítésének dátuma). A fájl a http://help.sap.com/ webhely SAP BusinessObjects lapjáról érhet
el:
http://help.sap.com/businessobject/product_guides/ADc/en/09apr_can_dir_en.html. A Licencvev nek a Canada Post frissített címadatbázisának
kézhezvétele után haladéktalanul le kell cserélnie a régebbi nyilvántartást a frissebbel.

4.

NÉMETORSZÁGI CÍMADATBÁZIS (DEUTSCHE POST DIREKT):
A Licencvev k nem jogosultak az adatok felhasználásával szolgáltatást nyújtani harmadik fél számára. A Licencvev k különösképpen nem
jogosultak a termék további terjesztésére. A Licencvev k kizárólag bels érvényesítési célokra használhatják a terméket. A Licencvev nem
jogosult az adatok felhasználásával szolgáltatást nyújtani más jogi személy számára. Amennyiben a Licencvev más jogi személyeknek kíván
szolgáltatásokat nyújtani, a Licencvev közvetlenül a szolgáltatótól köteles érvényes licencet beszerezni. Más jogi személynek min sül
szervezetekben csak külön licenccel használható a címadatbázis. A Licencvev k nem jogosultak a termék további terjesztésére.

5.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA ÉS FRANCIAORSZÁG NAVTEQ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FÖLDRAJZI KÓDOLÁSA (NAVTEQ):
A rendelkezésre bocsátott adatokat (Adatok) a Licencvev kizárólag bels célra használhatja. Az adatok továbbértékesítése tilos. Az adatokat
szerz i jog védi, továbbá a Licencvev által kötelez en elfogadott, a NAVTEQ és a NAVTEQ beszállítói által megkövetelt alábbi feltételek és
szabályozások hatálya alá esnek.
© 2008 NAVTEQ. Minden jog fenntartva.
Az Adatok Kanadával kapcsolatos részeinek beszerzése a következ kanadai hatóságok engedélyével történt: © Her Majesty the Queen in Right
of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase © Department of Natural Resources Canada
A NAVTEQ a United States Postal Service® (az Egyesült Államok Postai Szolgálata) nem kizárólagos licencének birtokában jogosult ZIP+4®
formátumú adatok közzétételére és értékesítésére.
© United States Postal Service® 2008. A United States Postal Service® semmilyen befolyással nem rendelkezik az árak kialakítása, ellen rzése
és jóváhagyása felett. A United States Postal Service, a USPS és a ZIP+4 nevek és termékek a USPS védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Felhasználási kör. A Licencvev elfogadja, hogy az Adatokat az SAP alkalmazásokkal együtt, és kizárólag azon saját bels (ügyviteli) céljaira
használja, amelyekre licencet szerzett, és nem használja üzleti szolgáltatások nyújtására, nem bocsátja id szakosan sem mások rendelkezésére,
és egyéb hasonló célokra sem használja fel. Ezzel együtt és az alábbi bekezdésekben foglalt korlátozásokkal összhangban a Licencvev kizárólag
saját ügymenetének el segítésére készíthet másolatot az Adatokról, mégpedig azok (i) megtekintése és (ii) mentése céljából, feltéve, hogy a
Licencvev nem távolítja el az Adatokkal kapcsolatban megjelen szerz i jogi megjegyzéseket, továbbá semmilyen formában nem módosítja az
Adatokat. A Licencvev kijelenti, hogy semmilyen más formában nem készít másolatot az Adatokról sem egészben, sem részben; illetve az
Adatokat sem egészben, sem részben, semmilyen mértékben és mechanizmussal nem fejti vissza; továbbá kizárólag saját leányvállalatai részére
továbbítja és terjeszti; valamint ezen eseteken és a hatályos jogszabályokban biztosított lehet ségeken kívül nem továbbítja és nem terjeszti
semmilyen célból. A több lemezb l álló készletek kizárólag az SAP által meghatározott egységes készletként továbbíthatók és értékesíthet k,
részhalmaz formájában ez nem megengedett.
Korlátozások. Amennyiben a Licencvev nem rendelkezik az SAP alábbi tevékenységekre kifejezetten feljogosító licencével vagy engedélyével, a
Licencvev (a) az Adatokat semmilyen gépjárm vekkel kapcsolatos termékben és rendszerben, továbbá olyan telepített vagy más módon
gépjárm vekhez csatlakozó, vagy gépjárm vekkel kommunikáló alkalmazásban nem használhatja, amely alkalmas a gépjárm vek navigálásának
támogatására, helymeghatározásra, irányításra, valós idej útvonaltervezésre, flottamenedzsmentre vagy más hasonló funkciók biztosítására;
illetve (b) az Adatokat semmilyen helymeghatározó, mobil vagy vezeték nélküli elektronikai vagy számítástechnikai eszközben, illetve ilyen
eszközökkel folytatott kommunikációban nem használja, a teljesség igénye nélkül ideértve a mobiltelefonokat, a kézi számítógépeket, az
okostelefonokat, a személyhívókat és a digitális asszisztenseket (PDA) is.
Figyelmeztetés. Az Adatokban pontatlan és hiányos információk szerepelhetnek az id múlása, a körülmények változása, valamint a részletes
földrajzi adatok forrása és ezen adatok gy jtési vagy meghatározási módja miatt, amelyek mindegyike eredményezhet helytelen információkat.
Szavatosság és jótállás kizárása. Az Adatokat tulajdonosuk szavatosság és jótállás nélkül bocsátja rendelkezésre, és a Licencvev elfogadja, hogy
azokat kizárólag saját kockázatára használja. A NAVTEQ és a NAVTEQ SZÁLLÍTÓI semmilyen törvényi vagy kifejezetten biztosított
szavatosságot, jótállást és más jelleg garanciát nem vállalnak többek között az Adatok tartalmára, min ségére, pontosságára, teljességére,
érvényességére, megbízhatóságára, adott célra való megfelel ségére és használhatóságára; valamint az Adatok vagy a bel lük nyert információk
felhasználására és azok eredményére; továbbá az Adatok és a szerver folyamatos üzemére és hibamentességére vonatkozóan.
Garancia-kizárás: A NAVTEQ ÉS A NAVTEQ SZÁLLÍTÓI SEMMIFÉLE TÖRVÉNYI VAGY KIFEJEZETTEN BIZTOSÍTOTT SZAVATOSSÁGOT,
JÓTÁLLÁST ÉS MÁS JELLEG GARANCIÁT NEM VÁLLALNAK A MIN SÉGRE, TELJESÍTMÉNYRE, FORGALOMKÉPESSÉGRE, ADOTT
CÉLÚ HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VALAMINT A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓAN. Egyes államok, régiók és országok tiltják
bizonyos jótállási és szavatossági feltételek és jogok kizárását, ezért el fordulhat, hogy a Licencvev re ezek erejéig nem vonatkozik minden fenti
jogkizárás.
Felel sségkizárás: A NAVTEQ ÉS A NAVTEQ SZÁLLÍTÓI NEM VONHATÓK FELEL SSÉGRE SEMMILYEN PANASZ, KÖVETELÉS, KERESET
VAGY MÁS JOGI LÉPÉS KERETÉBEN – FÜGGETLENÜL ANNAK TERMÉSZETÉT L ÉS JOGALAPJÁTÓL – AZ INFORMÁCIÓK
FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY TULAJDONLÁSÁBÓL EREDEZTETHET
BÁRMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉG,
SÉRÜLÉS VAGY KÁR TEKINTETÉBEN; AZ INFORMÁCIÓK LICENCVEV
ÁLTALI BÁRMILYEN FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY A
FELHASZNÁLÁS SIKERTELENSÉGÉB L ERED
PROFITVESZTÉS, NYERESÉGKIESÉS, SZERZ DÉS VAGY MEGTAKARÍTÁS
ELMARADÁSA VAGY ELVESZTÉSE, ILLETVE BÁRMILYEN MÁS KÖZVETETT, KÖZVETLEN, VÉLETLENSZER , KÜLÖNLEGES VAGY
JÁRULÉKOS KÁR TEKINTETÉBEN; AZ INFORMÁCIÓK HELYTELENSÉGÉNEK OKÁN, TOVÁBBÁ A JELEN FELTÉTELEK ÉS
SZABÁLYOZÁSOK JELEN SZERZ DÉS KERETÉN BELÜLI, SZERZ DÉSEN KÍVÜLI VAGY GARANCIÁLIS JOGRA VISSZAVEZETHET
MEGSZEGÉSÉNEK TEKINTETÉBEN; MÉG AZOKBAN AZ ESETEKBEN SEM, HA AZ ÜGYFÉL VAGY A LICENCADÓI TÁJÉKOZTATÁST
KAPTAK AZ ILYEN JELLEG KÁROK LEHET SÉGÉR L. Egyes államok, régiók és országok tiltják bizonyos felel sségek kizárását és bizonyos
károk megtérítésének korlátozását, ezért el fordulhat, hogy a Licencvev re ezek erejéig nem vonatkozik minden fenti felel sség-kizárás.
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Kormányzati végfelhasználók. Amennyiben az Adatok Licencvev je az Amerikai Egyesült Államok kormánya vagy egy annak képviseletében eljáró
szerv, illetve olyan más szervezet, amely az Amerikai Egyesült Államok kormányzata által szokásosan elvárt jogokat kéri vagy alkalmazza, az
Adatok az Egyesült Államok közbeszerzésekr l szóló 48. szövetségi törvényének 2.101 szakaszában (48 C.F.R. („FAR”) 2.101) meghatározott
kereskedelmi termékek kategóriájába esnek; a jelen jogtovábbadási feltételeknek megfelel módon vehet licencek, és az Adatok minden
kézbesített vagy más módon szolgáltatott (használt) példányában fel kell tüntetni az alábbi „Felhasználási nyilatkozat”-ot (illetve mellékelni kell
hozzá), és az Adatokat e nyilatkozattal összhangban kell kezelni és felhasználni:
Felhasználási nyilatkozat
Szerz
fél (gyártó vagy szállító) neve: NAVTEQ
Szerz
fél (gyártó vagy szállító) címe: 425 W. Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Az Adatok az Egyesült Államok szövetségi közbeszerzési törvényének 2.101 pontja (FAR 2.101) értelmében kereskedelmi terméknek min sülnek,
és rájuk a jelen Adatok rendelkezésre bocsátását szabályozó Végfelhasználói feltételek vonatkoznak.
© 2008 NAVTEQ – Minden jog fenntartva.
Ha az SAP valamely szoftverterméke más országokra vonatkozó Adatokat is tartalmaz, vagy azzal kapcsolatban ilyen adatok terjesztése történik,
vagy ha a Licencvev az érintett országokra vonatkozó adatokat használ fel, a Végfelhasználói feltételeknek tartalmazniuk kell az alábbi szállítói
feltételek és szerz i jogi nyilatkozatok közül az érintett országoknak megfelel ket.
Ország

Jogi nyilatkozat

Ausztrália

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

Ausztria

„© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”

Horvátország, Ciprus, Észtország, Lettország „© EuroGeographics”
Litvánia, Moldova, Lengyelország
Szlovénia és/vagy Ukrajna
Franciaország
csomagoláson is:

Az alábbi nyilatkozatnak az Adatok minden példányán meg kell jelennie, továbbá megjelenhet a
„source: © IGN 2009 – BD TOPO ®”

6.

Németország

„Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen” vagy „Die
Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.”

Nagy-Britannia

„Based upon Crown Copyright material.”

Görögország

„Copyright Geomatics Ltd.”

Magyarország

„Copyright © 2003; Top-Map Ltd.”

Olaszország

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

Norvégia

„Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”

Portugália

„Source: IgeoE – Portugal”

Spanyolország

„Información geográfica propiedad del CNIG”

Svédország

„Based upon electronic data

National Land Survey Sweden.”

Svájc

„Topografische Grundlage:

Bundesamt für Landestopographie.”

ÚJ-ZÉLAND (NEW ZEALAND POST – ÚJ-ZÉLANDI POSTA)
A Licencvev meg kell, hogy feleljen az adatvédelemr l szóló 1993-as új-zélandi Privacy Act törvényben foglalt feltételeknek, illetve az új-zélandi
címadatbázisok tulajdonlása vagy használata esetén rá vonatkozó más törvényeknek és egyéb jogszabályoknak.
A Licencvev nek bizalmasan kell kezelnie az új-zélandi címadatbázisokban tárolt adatokat.
A Licencvev tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Új-zélandi földhivatal (Land Information New Zealand („LINZ”) és a Korona teljes és
kizárólagos tulajdonát képezik az SAP számára licencbe vett és az új-zélandi címadatbázisokba foglalt egyes adatok és anyagok, továbbá, hogy a
LINZ és a Korona sem szerz i, sem más szellemi tulajdonjogot nem ruház át ezek tekintetében a Licencvev re vagy a Licencbeadóra. A
Licencvev tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a LINZ és a Korona semmilyen körülmények között sem vonható felel sségre a
Licencvev vagy a Szerz déssel kapcsolatos más személyek által elszenvedett veszteségekért és károkért; még abban az esetben sem, ha a
LINZ vagy a Korona tájékoztatást kapott a sérülések és károk bekövetkezésének lehet ségér l; nem kizárólagosan ideértve a közvetlen, közvetett
és járulékos károkat; a profitvesztést, az üzletmenet vagy üzemmenet megszakadását, és az abból ered károkat; illetve az adatvesztést.
Amennyiben a LINZ vagy a Korona jelen pontba foglalt felel sség-kizárásának valamely része nem alkalmazható vagy kikényszeríthetetlennek
min sül, a LINZ és a Korona felel ssége jelen Szerz dés keretében vagy azzal kapcsolatban, illetve az új-zélandi címadatbázisok Licencvev vagy
más személy általi bármilyen jelleg felhasználásából, reprodukálásából, módosításából, más kiadványokba foglalásából, továbbá azokon alapuló
származékos m vek készítéséb l fakadóan a Licencvev által az új-zélandi címadatbázisokba foglalt anyagokért fizetett díjak forgalmi adó nélküli
mértékére korlátozódik, függetlenül attól, hogy a kártérítés alapja szerz désen kívüli károkozás (beleértve a gondatlanságot is), méltányossági
kérelem vagy más jogalap. A szerz désekr l szóló 1982-es Contract (Privity) Act törvény értelmében ez a pont a LINZ-et és a Koronát illet , illetve
általuk érvényesíthet jogokat jelenti.
A Licencvev elfogadja és tanúsítja, hogy az új-zélandi címadatbázisokat és a kapcsolódó dokumentációkat üzleti céllal szerzi be, és hogy a
garanciavállalással kapcsolatos 1993-as új-zélandi Consumer Guarantees Act törvény nem alkalmazható.

7.

SPANYOLORSZÁG (DEYDE):
A Licencvev tudomásul veszi, hogy a Data Services és a Data Quality Management összetev k minden verziójának részét képez
címadatbázisban használt DEYDE-STREETFILES adatbázis a DEYDE szellemi tulajdona.

8.

spanyol

SVÁJCI CÍMADATBÁZIS (SCHWEIZERISCHE POST – SVÁJCI POSTA)
A Licencvev nem nyerheti ki az adatbázisból a szolgáltatott adatokat. A Licencvev k kizárólag saját érvényesítési célra használhatják a terméket.
A Licencvev nem jogosult az adatok felhasználásával szolgáltatást nyújtani más jogi személy számára. Más jogi személynek min sül
szervezetekben csak külön licenccel használható a címadatbázis.
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9.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (ROYAL MAIL – KIRÁLYI POSTA)
MEGJEGYZÉS: Az egyesült királyságbeli Royal Mail jogtovábbadási feltételeire az alábbi feltételek „3. sz. Melléklet” formában hivatkoznak.
A Royal Mail egyesült királyságbeli címadatbázisainak jogtovábbadási feltételei („Royal Mail Feltételei”)
AzSAP AG („Megoldásszállító”) az egyesült királyságbeli címadatbázisok („Adatok”) tárgyában Adatlicenc-szerz dést és Adatszolgáltatási
Szerz dést kötött a Royal Mail Group Ltd. céggel 2010. április 1-jén.
Az Adatlicenc-szerz dés el re rendelkezik bizonyos feltételekr l, amelyeket az SAP („Megoldásszállító harmadik fél”) átruházhat a
Végfelhasználóra.
A Végfelhasználó elfogadja és betartja a Royal Mail által szabott feltételeket.
Fentiek értelmében a Megoldásszállító harmadik fél és a Végfelhasználó az alábbiakban állapodnak meg:
1. RÉSZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
A 2. Részben el forduló „Megoldásszállító” hivatkozás minden esetben arra és minden olyan Megoldásszállítóra és Megoldásszállító harmadik
félre vonatkozik, amely az érintett Végfelhasználónak vagy Megoldásszállító harmadik félnek licencben engedélyezte az Adatok (vagy azok
bármely részének) felhasználását. A 2. Részben külön meghatározott fogalmak a jelen Szerz dés rendelkez részének 1.1. pontjában
meghatározott jelentéssel bírnak, kivéve, ha a 2. Rész 1. pontja err l kifejezetten másként rendelkezik.
2.1. A Megoldásszállító harmadik fél visszavonhatja a Royal Mail Végfelhasználói Szerz désbe foglalt Feltételei által biztosított jogokat,
amennyiben:
2.1.1. a Végfelhasználó megszegi a Royal Mail Végfelhasználói Szerz désbe foglalt Feltételeinek valamely pontját, és a szerz désszegéses
állapotot a Végfelhasználó a Megoldásszállítótól kapott értesítés kézhezvételét l számított húsz (20) Munkanapon belül nem szünteti meg;
2.1.2. a Végfelhasználó esedékességükkor nem fizeti meg az esedékes díjakat, vagy másképpen fizetésképtelenné válik; ha cs dtömeggondnokot
vagy adminisztratív cs dtömeggondnokot jelölnek ki a Végfelhasználó teljes vagyonának vagy valamely vagyontárgyának kezelésére; vagy a
Végfelhasználó fennálló tartozásai kiegyenlítése ügyében szerz dést, kompromisszumot vagy kiegyezést terjeszt el vagy fogad el; ha a
Végfelhasználó ellen cs deljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy a Végfelhasználó társaság megsz nését eredményez bármilyen más
eljárásban vesz részt; vagy a felsoroltakhoz hasonló esemény történik bármely olyan jogigazgatási egységben, amelynek fennhatósága alatt a
Végfelhasználó üzleti tevékenységet végez;
2.1.3. a Végfelhasználó a Royal Mailre vonatkozó, a Royal Mail által bizalmasnak nyilvánított vagy a jelen Szerz désben bizalmasnak nevezhet
információt hoz nyilvánosságra.
2.2. A jelen Szerz dés rendelkez részének 12. pontja értelmében a Royal Mail Végfelhasználói Szerz désbe foglalt Feltételei automatikusan
érvényüket vesztik jelen Szerz dés megsz nésével.
2.3. A jelen Szerz dés rendelkez részének 12. pontja értelmében a Royal Mail Végfelhasználói Szerz désbe foglalt Feltételeinek megsz nése
vagy lejárata esetén a Végfelhasználónak a megsz nés vagy a lejárat közül a korábban bekövetkez eseményt l számított tizenkét (12) hónapon
belül:
(i) vissza kell juttatnia a Megoldásszállító harmadik félnek (adott esetben) az Adatok (és azok minden részének) minden példányát, valamint az
azokhoz kapcsolódó támogatási dokumentumokat; vagy
(ii) véglegesen törölnie kell vagy meg kell semmisítenie az Adatok (és azok minden részének) minden példányát,
valamint az azokhoz
kapcsolódó támogatási dokumentumokat, amennyiben ésszer en elvárható, hogy képes ezek megsemmisítésére vagy törlésére, és ennek
megtörténtét írásban igazolnia kell a Megoldásszállító harmadik félnek (adott esetben).
2.4. Végfelhasználó lehet vé teszi, hogy a Royal Mail a szerz désekr l és a harmadik felek jogairól szóló 1999-es Contracts (Rights of Third
Parties) Act törvény szerint közvetlenül érvényesíthesse a Royal Mail Feltételeiben foglaltakat.
2. RÉSZ - A ROYAL MAIL FELTÉTELEIBEN SZEREPL
1.

KIFEJEZÉSEK

MEGHATÁROZÁSOK

1.1. Ahol a szövegkörnyezetben ez értelmezhet , a következ szavakat és kifejezéseket az alábbi meghatározások szerint kell értelmezni:
„Alias”: Az „Alias file” néven ismert adatbázis, amely a „Locality”, „Thoroughfare”, „Alias - Delivery Point” és „County Alias” részleteit tartalmazza.
„Társ”: Társszerz dést kötött és aszerint eljáró társaság.
„Társszerz dés”: A 3. sz. Melléklet 1. Kiegészítésének 4. részében szerepl , 1.9. pontban meghatározott fogalom.
„Társcsoport”: A Végfelhasználó által létrehozott vagy m ködtetett társaságok hálózata, amelynek a Végfelhasználó is tagja, és legalább tíz (10)
Társ alkotja (hacsak a Megoldásszállítóval err l írásban más Szerz dés nem született), amelyek mindegyike a Végfelhasználó Társszerz
je.
„Társcsoport tulajdonosa”: A Végfelhasználó, amennyiben Társcsoport létrehozója vagy m ködtet je.
„Társcsoportos megoldás”: A Megoldásszállító által a Társcsoport tulajdonosának min sül Végfelhasználó részére szállított vagy szállítandó,
nem Küls tranzakciós megoldásnak min sül Megoldás, amelyet a Végfelhasználó és a Társcsoportba tartozó Társai a jelen Szerz désben
megfogalmazott kereteken belül használhatnak.
„Megtisztított Ügyféladatbázis”:Olyan Ügyféladatbázis, amelyen a Végfelhasználó (részleges vagy teljes) Adatbázis-tisztítást végzett.
„Megtisztított Végfelhasználói Adatbázis”:Olyan Végfelhasználói Adatbázis, amelyen a Végfelhasználó (részleges vagy teljes) Adatbázistisztítást végzett.
„Bizalmas Információ”: Olyan bizalmas vagy tulajdonjogilag védett információ (függetlenül az információ prezentálásának és kommunikálásának
módjától; és beleértve - nem kizárólagosan - a számítógépes szoftvereket, adatbázisokat, adatokat, fizikai objektumokat és mintákat), amely
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valamelyik fél vagy a Royal Mail üzleti tevékenységével, ügyvitelével vagy üzemvitelével, ügyfeleivel, folyamataival, költségvetésével,
termékinformációival, know-how-jával és üzleti stratégiáival kapcsolatos.
„Vállalati licencek webhelye”: A Royal Mail azon webhelye, amelyen megtalálható a Vállalati Licencvev k listája, és amely minden olyan
személy által általánosan elérhet , aki licencszerz dést kötött a Royal Maillel a PAF® címadatbázis használatára.
„Vállalati Licencvev ”: A Royal Maillel vállalatcsoportos licencszerz dést (Corporate Group Licence Agreement) kötött, és ezáltal a PAF®
használatára szóló licencet szerz jogi személy.
„Létrehozott adatok”: Minden olyan adat, amelyet az Adatlétrehozás m velete során Végfelhasználói Adatbázisban vagy Ügyféladatbázisban
rögzítettek, vagy amelyb l új adatbázist hoztak létre (ha korábban nem volt egyetlen adatbázis sem).
„Ügyféladatbázis”: A Végfelhasználó ügyfelének rekordgy jteménye, adatbázisa vagy címlistája, amely már azel tt is létezett, hogy a jelen
Licencszerz dés értelmében és feltételei szerint Adatbázis-tisztítást hajtottak volna létre rajta.
„Adatok”: A PAF® vagy Alias nev adatbázis, illetve azok kivonatai és frissítései, amelyet a Végfelhasználó saját választása alapján a
Megoldásszállítótól külön vagy valamilyen termék, szolgáltatás vagy megoldás részeként kézhez kapott a jelen Licencszerz dés alapján.
„Adatlétrehozás”: Az Adatok valamilyen Megoldás részeként vagy másként történ olyan jelleg felhasználása, amelynek során új Rekord vagy
Rekordok keletkeznek, mégpedig:
(i) egy PAF® Rekord vagy PAF® Rekordok létrehozása; és/vagy
(ii) egy PAF® Rekordelem vagy PAF® Rekordelemek létrehozása révén
egy Végfelhasználói Adatbázisban, egy Ügyféladatbázisban vagy egy új adatbázisban (amennyiben korábban nem létezett adatbázis).
„Adathordozó közeg”: Az a formátum vagy módszer, amelyben vagy amely szerint a Végfelhasználó hozzájut az Adatokhoz.
„Adatbázis-tisztítás”: Egy Végfelhasználói Adatbázisnak vagy egy Ügyféladatbázisnak az Adatok felhasználásával járó feldolgozását magában
foglaló tevékenység, amelynek során megtörténik:
(i)

egy Végfelhasználói Adatbázis vagy egy Ügyféladatbázis létez Rekordjainak ellen rzése, és azok Adatokkal való egyez ségének vizsgálata;

(ii)

egy Végfelhasználói Adatbázis vagy egy Ügyféladatbázis létez
adatbázisbeli adatok egyezzenek az Adatokkal;

Rekordjainak pontosítása a címadatok helyesbítése érdekében, hogy az

(iii) egy Végfelhasználói Adatbázis vagy egy Ügyféladatbázis valamely Rekordjának szabványosítása a PAF® formátumra;
(iv) egy Végfelhasználói Adatbázis vagy egy Ügyféladatbázis létez Rekordjának megjelölése az Adatokkal egyez adatokat tároló rekordként;
(v) egy Végfelhasználói Adatbázis vagy egy Ügyféladatbázis létez Rekordjának kiegészítése az Adatokból származtatott további információkkal;
és/vagy
(vi) egy Végfelhasználói Adatbázis vagy egy Ügyféladatbázis létez , duplikált Rekordjainak eltávolítása;
amely tevékenység nem foglal magában Adatlétrehozást.
„Kézbesítési pont”: Irányítószámot is magában foglaló teljes postai cím (szervezeti vagy magán), amelyre küldemény kézbesíthet .
„Végfelhasználó”: A Megoldásszállítóval a jelen Licencszerz dést megköt önálló jogi személy.
„Végfelhasználó ügyfele”: A Végfelhasználó azon ügyfele, akinek vagy amelynek a Végfelhasználó a vele kötött írásos Szerz dés keretében
Adatbázis-tisztítási szolgáltatást nyújt.
„Végfelhasználói Adatbázis”: A Végfelhasználó rekordjainak gy jteménye, adatbázisa vagy címlistája, ami már azel tt is létezett, hogy a jelen
Licencszerz dés értelmében és feltételei szerint Adatbázis-tisztítást hajtottak volna létre rajta.
„Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítás”: Személyes adatok továbbítása (a) az Európai Gazdasági Térségen belül; (b) olyan
országokba, amelyek személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát az Európai Bizottság id l id re jóváhagyja; (c) olyan más
országokba, amelyekben a személyes adatokat az Európai Bizottság által megfelel szint nek ítélt, törvénykezésen vagy keretszerz déseken
keresztül érvényesül védelem illeti.
„Küls tranzakciós megoldás”: Olyan Megoldás, amelynek keretében a Végfelhasználó nyilvánosan elérhet webhelyet (vagy ezzel m szakilag
egyenérték megoldást) üzemeltet, amelyen Szolgáltatási ügyfeleinek termékeket és szolgáltatásokat kínál, és amely képes a Szolgáltatási
ügyfelek által megadott címek vagy Irányítószámok rögzítésére, ellen rzésére, frissítésére vagy pontosítására.
„Szellemi tulajdonjog”: Valamennyi szellemi és iparjogi tulajdonjog korlátozás nélkül beleértve többek között a szabadalmakat, az innovációkat, a
kereskedelmi védjegyeket, a szolgáltatásvédjegyeket és az arculati jegyek felhasználási jogait (akár bejegyzettek, akár nem), a szerz i jogokat, az
adatbázisokkal kapcsolatos jogokat, a félvezet k topográfiai jogait, a saját tulajdonú információkkal kapcsolatos jogokat, illetve minden hasonló
tulajdonjogot, továbbá mindezek minden alkalmazási és hasznosítási lehet ségét, minden kiterjesztését és megújítását, amelyek a világ valamely
részén megalapozottak vagy a jöv ben azok lesznek;
„Bels tranzakciós megoldás”: Olyan Megoldás, amellyel a Végfelhasználó eléri vagy elérheti az Adatokat, hogy azokat Tranzakciók formájában
saját bels céljaira használja.
„Licencszerz dés”: Jelen Szerz dés rendelkezési szakaszainak és esetleges mellékleteinek vagy függelékeinek együttese.
„Korlátozott rekordválaszték”: A Végfelhasználó által választott lehet ség, amelynek értelmében legfeljebb négy (4) egymás melletti
Irányítószám-körzet összesen legfeljebb kétszázezer (200 000) PAF® Rekordját érheti el.
„Terheléselosztási célok”: A feladatok, adatok, szoftverek vagy más dolgok több számítógépre, hálózati kapcsolatra vagy más er forrásra való
elosztásának vagy szétosztásának céljai az er forrás-használat optimalizálása, a válaszid k minimalizálása vagy a megbízhatóság növelése
érdekében;
„Keres megoldás”: Olyan Megoldás, amelynek részeként a Végfelhasználó telefonon, mobiltelefonon, digitális személyi asszisztensen (PDA),
interneten vagy ezekkel egyenérték más m szaki megoldásokon keresztül egyedi címek vagy irányítószámok személyes felhasználásra szánt
lekérésének lehet ségét biztosító szolgáltatást kínál Szolgáltatási ügyfeleinek.
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„Visszatérési adatok számának maximuma”: A jelen 1. pontban a Tranzakció kifejezés definíciójában meghatározott jelentéssel bíró fogalom.
„PAF®”: Az egyesült királyságbeli postai irányítószámok és címek jegyzéke (Postcode Address File), amely az Egyesült Királyság összes ismert
kézbesítési címét, valamint az irányítószámokkal kapcsolatos összes információt tartalmazza, és amely id l id re pontosításra kerülhet. A „PAF”
a Royal Mail bejegyzett védjegye.
„Engedélyezett alvállalkozói célok”: A Végfelhasználó, vagy a nevében, de a Végfelhasználó bels üzletmenetének érdekében tevékenyked
alvállalkozók azon engedélyezett céljai, amelyek érdekében adattárolási vagy más információtechnológiai szolgáltatást alakítanak ki.
„Irányítószám”: A Royal Mail által birtokolt, kialakított és kiosztott alfanumerikus kód címek egyedi vagy csoportos azonosítására.
„Irányítószám-körzet”: Az Irányítószám küls részében, az els két bet vel azonosított földrajzi térség.
„Rekord”: Egy Kézbesítési pont adatait vagy egy Kézbesítési pont valamely részének részletes adatait tartalmazó adatgy jtemény különálló,
esetlegesen cégnevet vagy ügyfélnevet is tartalmazó bejegyzése, vagy ilyen gy jteménybe foglalni kívánt ilyen bejegyzés.
„Royal Mail”:A Royal Mail Group Limited nev társaság.
„Szolgáltatási ügyfél”: A Végfelhasználó termékeinek vagy szolgáltatásainak ügyfele, akár díjfizet , akár egyéb típusú ügyfél. Az egyértelm ség
érdekében minden ügyfél harmadik félnek számít, nem a Végfelhasználó képvisel jének.
„Megoldás”: A Megoldásszállító terméke, szolgáltatása vagy más megoldása, amelyet az Adatok alapján módosítanak vagy fejlesztenek,
amelynek részévé teszik az Adatokat, amelyet az Adatok alapján állítanak el , amely az Adatokból származik vagy azokból hasznot nyer, vagy
amely magában foglalja az Adatok rendelkezésre bocsátását (beleértve az Adatok nyers változatát is). Ezen termékek, szolgáltatások és
megoldások (i) bármilyen formában el állhatnak vagy létezhetnek, beleértve bármilyen eszközt, szoftvert vagy adatbázist; (ii) lehetnek írásos
formátumúak és elektronikusan el állítottak is; továbbá (iii) az Adatokon kívül más funkcionalitást, szoftvert, szolgáltatást vagy adatot is
tartalmazhatnak.
„Megoldásszállító”: Olyan személy, aki rendelkezik a Royal Mail (vagy a Royal Mail további licencbe adási jogával rendelkez más személy)
licencével, amely lehet vé teszi számára a hozzáférést az Adatok példányaihoz és frissítéseihez, hogy a Végfelhasználónak szállított saját
Megoldásait azokkal továbbfejlessze.
„Id szak”: A Megoldásszállító és a Végfelhasználó közös egyetértésével meghatározott id szak.
„Tranzakció”: A Kézbesítési pontokra (vagy azok egyes részeire) vagy az azokhoz kapcsolódó Alias-adatokra irányuló lekérdezés
megválaszolása tekintetében a lekérdezés ellen rzése és/vagy a lekérdezés eredményét képez adatok visszaadása válaszként, amely válasz
legfeljebb száz (100) Kézbesítési pontot tartalmaz, valamint az azokhoz kapcsolódó Alias-adatokat (az említett szám a Visszatérési adatok
számának maximuma). Az egyértelm ség érdekében:
(i)

a válaszban a Kézbesítési pontok adatai részlegesen is visszaadhatók (a Kézbesítési pontok teljes adatai helyett);

(ii)

a visszaadott adatokban végzett további keresések (amennyiben az ilyen keresések nem adnak vissza további adatokat) nem számítanak
újabb „Tranzakció”-nak;

(iii) a Visszatérési adatok számának maximumát meghaladó számú adat visszaadása újabb „Tranzakció”-nak vagy „Tranzakciók”-nak számít (a
visszaadott adatok mennyiségét l függ en);
„Felhasználó”: A Végfelhasználó bels (használatú) önálló munkaállomása, terminálja, kézi eszköze vagy más hordozható eszköze.
„Munkanap”: A szombatok és vasárnapok, valamint az angliai ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével minden nap.
1.2.

Hacsak a szövegkörnyezet másképp nem kívánja, a fenti kifejezések egyes és többes számú alakjai szinonimák, továbbá a személyekre
utaló szavak cégekre és más szervezetekre is vonatkoznak, és fordítva.

1.3.

A jelen Licencszerz dés rendelkez részének pontjai és a függelékek rendelkezései közötti bármilyen ellentmondás vagy ellentét esetén az
el bbiben, a Licencszerz dés rendelkez részében foglaltak a mérvadók, de csak az érintett ellentmondás vagy ellentét erejéig és körében.

1.4.

A pontok címei kizárólag az egyszer hivatkozás lehet ségét szolgálják, és nem módosítják a jelen Licencszerz dés értelmezését.

1.5.

A jelen Licencszerz désben törvényekre, rendeletekre és más jogszabályokra, illetve hasonló okiratokra tett hivatkozások úgy értend k és
értelmezend k, hogy a hivatkozások a törvényekre, rendeletekre, más jogszabályokra és okiratokra módosításaikkal együtt vonatkoznak.

2.

LICENC

A Végfelhasználó az Adatokat a Megoldásszállítótól kapott Megoldásban, annak részeként használhatja (fel), amihez nem kizárólagos, nem
átruházható, azonban visszavonható használati jogokat szerez az Id szakra (hacsak a Szerz dés hamarabb meg nem sz nik) a jelen
Licencszerz dés feltételei szerint.
3.

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

3.1. A felhasználásra vonatkozó általános korlátozások
3.1.1. A Végfelhasználó az Adatokat kizárólag saját bels céljaira használhatja fel, kivéve a jelen Licencszerz désben kifejezetten engedélyezett
más eseteket az engedélyezett mértékben.
3.1.2. Hacsak a jelen Licencszerz dés rendelkezései kifejezetten nem engedélyezik, a Végfelhasználó nem jogosult:
3.1.2.1. az Adatokat és a Megoldásokat az Adatok bármely részét tartalmazó, harmadik felek számára rendelkezésre bocsátott vagy
ajánlott termékek és szolgáltatások el állítására használni;
3.1.2.2. sem az Adatok egészének, sem egyes részeinek másolására és reprodukálására (kivéve a 3.1.3. és 3.1.4. pont eseteit),
kinyerésére, közzétételére és újrafelhasználására;
3.1.2.3. sem az Adatok egészének, sem egyes részeinek harmadik félre történ átruházására, értékesítésére, licencbe adására és
terjesztésére, továbbá nem jogosult birtokából más módon harmadik fél javára kiadni azokat.
3.1.3. A Végfelhasználó az Adatokról az indokolhatóan szükséges számú alkalommal másolatokat készíthet biztonsági mentés, a biztonság
meg rzése, katasztrófa utáni helyreállítás, valamint tesztelés céljára.
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3.1.4. A Végfelhasználó ezenkívül a Terheléselosztási Célokhoz indokolhatóan szükséges számú azonos másolatot készíthet az Adatokról. A
Végfelhasználónak biztosítania kell, hogy a másolatokat semmilyen más célra ne használhassák, és értesítenie kell a Megoldásszállítót a
másolatok létér l.
3.1.5. Hacsak jelen Licencszerz dés kifejezetten másképp nem rendelkezik, a Végfelhasználó nem jogosult:
3.1.5.1. az Adatlétrehozásra, kivéve ha ehhez megszerzi a Megoldásszállító el zetes írásos beleegyezését, és ebben az esetben is csak
azzal a feltétellel, hogy az Adatlétrehozás csak az Adatok egy újabb másolatának el állítását jelentheti;
3.1.5.2. a 3. függelék 1. jegyzékének rendelkezései értelmében rendelkezésre bocsátani vagy elérhet vé tenni a Létrehozott adatokat, vagy
bármilyen olyan adatbázist, illetve olyan adatbázisok másolatát (beleértve mindezek teljes és részleges változatait is), amelyek Létrehozott
adatokat tartalmaznak.
3.1.6. A Végfelhasználó kizárólag saját Végfelhasználói Adatbázisain és az Ügyféladatbázisokon végezhet Adatbázis-tisztítási m veletet (az ilyen
Adatbázis-tisztítás, illetve a Megtisztított Ügyféladatbázis leszállítása annak a Végfelhasználói ügyfélnek, amelyt l az eredeti
Ügyféladatbázis származik, együttesen „Szolgáltatási tevékenységek” néven említend ), más adatbázisokon nem; továbbá a fentieket is
csak úgy, hogy:
3.1.6.1. Végfelhasználói Adatbázisok esetén a m velet mindig és mindenben megfelel a 3.1.7.–3.1.11. pontokban megfogalmazott
rendelkezéseknek; illetve
3.1.6.2. Ügyféladatbázisok esetén a m velet mindig és mindenben megfelel a 3. sz. Melléklet 1. Kiegészítésében található 6. részben
megfogalmazott rendelkezéseknek.
3.1.7. A Végfelhasználó a Megtisztított Végfelhasználói Adatbázisokat a 3.1.8.–3.1.10. pontok értelmében szállíthatja vagy szolgáltathatja
harmadik feleknek, azokon kívül pedig kizárólag saját bels céljaira használhatja.
3.1.8. A 3.1.9. és 3.1.10. pontok alkalmazásában:
3.1.8.1. Az „összekapcsolt adatbázisok sorozata” többek között - de nem kizárólag - olyan adatbázisokat jelent, amelyek közvetlenül vagy
közvetve egyetlen adatbázisból, vagy a Végfelhasználó Ügyfelét l származnak.
3.1.8.2. A „lényegében az összes/lényeges rész” kifejezés min ségi és mennyiségi értelemben is szerepelhetnek, és meghatározása a
Royal Mail ésszer megítélésén alapulnak;
3.1.8.3. A „szokásos adatszolgáltatási tevékenységek” kifejezés olyan, a Végfelhasználó vagy annak Ügyfele által kifejtett, a mindennapi
üzletmenet részét képez vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet jelent, amelynek során címadatbázis-szolgáltatásokat nyújtanak harmadik
feleknek, beleértve adott esetben (de nem kizárólag) levelez listák átadását levelez cégek vagy egyéb levelez listát vásárló partnerek
részére, illetve címlista-minták átadását piackutatási célokra; nem terjed ki azonban a Végfelhasználó vagy annak Ügyfele által végzett
további adatbázis-tisztításra, illetve annak engedélyezésére, hogy bármely harmadik fél a Megtisztított Ügyféladatbázist reprodukálja, vagy
adatbázis-tisztítás céljára használja fel;
3.1.8.4. A „teljes kör postacím-adatbázis” leírása egy olyan címadatbázis leírását jelenti, amely az összes, vagy lényegében az összes
kézbesítési helyet tartalmazza az Egyesült Királyság, Anglia, Skócia, Wales vagy Észak-Írország területén, illetve bármilyen, jelentését
vagy célját tekintve ehhez hasonló leírást.
3.1.9. Bármely olyan Megtisztított Ügyféladatbázis, amely (önálló adatbázisként, vagy összekapcsolt adatbázisok sorozataként) tartalmazza az
összes, vagy lényegében az összes Kézbesítési Helyet az Egyesült Királyságban, illetve Anglia, Skócia, Wales vagy Észak-Írország
bármelyikének területén, csak akkor adható át a Végfelhasználó által annak Ügyfele részére, amennyiben az átadás minden esetben a
3.1.10. bekezdés rendelkezéseinek megfelel en történik.
3.1.10. Bármely olyan Megtisztított Ügyféladatbázis, amely (önálló adatbázisként, vagy összekapcsolt adatbázisok sorozataként) tartalmazza az
összes, vagy lényegében az összes Kézbesítési Helyet az Egyesült Királyságban, illetve Anglia, Skócia, Wales vagy Észak-Írország
bármelyikének területén, csak az alábbi feltételekkel adható át a Végfelhasználó vagy annak Ügyfele által harmadik fél („Els Szint
Harmadik Fél”) részére, illetve az Els Szint Harmadik Fél által egyéb harmadik fél („Második Szint Harmadik Fél”) részére:
3.1.10.1. Sem a Végfelhasználó és annak Ügyfele, sem pedig bármilyen harmadik fél soha nem népszer síti, forgalmazza, mutatja be vagy
kínálja a Megtisztított Ügyféladatbázist „f ” teljes kör postacím-adatbázis, „eredeti” teljes kör postacím-adatbázis, vagy bármilyen hasonló
megnevezéssel.
3.1.10.2. A Megtisztított Ügyféladatbázist a Végfelhasználó csak saját Ügyfele részére, a Végfelhasználó vagy annak Ügyfele csak Els
Szint Harmadik Fél részére, az Els Szint Harmadik Fél pedig csak Második Szint Harmadik Fél részére adhatja át, minden esetben
csak a szokásos adatszolgáltatási tevékenységei keretében;
3.1.10.3. a Második Szint Harmadik Félnek történ átadás feltétele, hogy a Megtisztított Ügyféladatbázist a Második Szint Harmadik Fél
minden esetben kizárólag bels használat céljára veheti igénybe (nem pedig egyéb harmadik félnek történ átadás céljára);
3.1.10.4. a Második Szint Harmadik Félnek történ átadás feltétele, hogy a Második Szint Harmadik Fél nem reprodukálhatja vagy
másolhatja le a Megtisztított Ügyféladatbázist, illetve annak lényeges részét egyéb harmadik feleknek történ átadás céljából, és ilyen
átadásra nem jogosult;
3.1.10.5. A jelen Licencszerz dés Id tartama alatt, továbbá a megsz nését követ hat (6) éves id szak folyamán a Végfelhasználó
Ügyfele, az Els Szint Harmadik Fél, illetve a Második Szint Harmadik Fél részére történ átadás feltétele egy figyelemfelkelt üzenet
elhelyezése, amely kijelenti, hogy a Megtisztított Ügyféladatbázis tisztítása a Royal Mail PAF® címjegyzéke alapján történt; ezt az üzenetet
elektronikus változat esetén csatolni és beágyazni, nyomtatott változat esetén pedig csatolni kell a Megtisztított Ügyféladatbázist tartalmazó
adathordozókhoz.
Jelen 3.1.10 bekezdés rendelkezései a Licencszerz dés lejáratát vagy megsz nését követ en is érvényben maradnak.
3.1.11. A Végfelhasználó jogosult (és Ügyfelének is engedélyt adhat) arra, hogy vállalati dokumentumain és reklámanyagaiban az alábbi
nyilatkozatot jelentesse meg, feltéve, hogy azt ésszer en használja fel: „[Végfelhasználó vagy Ügyfele neve] az adatbázisokat a Royal Mail
PAF® címjegyzéke és Alias adatbázisai alapján dolgozza fel.”. Azonban, a nyilatkozat ilyen jelleg felhasználása a jelen Szerz dés
lejáratát vagy megsz nését követ en nem megengedett.
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3.1.12. A jelen Licencszerz dés Id tartama alatt, továbbá a megsz nését követ három (3) éves id szak folyamán a Végfelhasználó kérésre húsz
(20) Munkanapon belül köteles átadni a Megoldások Szállítója részére valamennyi olyan harmadik fél nevét és elérhet ségét, amelyeknek
Megtisztított Ügyféladatbázisokat adott át. Jelen 3.1.12 bekezdés rendelkezései a Licencszerz dés lejáratát vagy megsz nését követ en
is érvényben maradnak.
3.1.13. A 3. függelék 1. jegyzékének (Speciális lehet ségek) rendelkezései azokban az esetekben is érvényesek, ha a Végfelhasználó olyan
Megoldást kap – vagy olyan Megoldáshoz férhet hozzá –, amely vagy melynek része Keres megoldás, Küls tranzakciós megoldás,
Kiterjesztett használati megoldás, Társcsoportos megoldás vagy Ügynökcsoportos megoldás, illetve ha a Végfelhasználó ///Szolgáltatási
tevékenységeket kíván végezni.
3.2 Adatvédelem
3.2.1. Jelen Szerz dés felhívja a Felek figyelmét az Egyesült Királyság adatok védelmér l szóló 1998-as Data Protection Act törvényére, az
Európai Parlament 95/46/EK jel irányelvére, valamint az ezek végrehajtására szolgáló vagy ezek szellemében létrejött jogszabályokra és
más el írásokra (együttesen „Adatvédelmi követelmények”). A Végfelhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy az Adatokban található
személyes adatok adatkezel je a Royal Mail. A Royal Mail és a Megoldásszállító tudomásul veszi és elismeri, hogy a Végfelhasználó az
adatkezel je a saját adatbázisaiban tárolt személyes adatoknak (akár megtisztították vagy módosították az adatbázisokat, akár nem). A
Végfelhasználó kijelenti, hogy nem tesz olyan lépést, amelynek következtében (illetve nem mulasztja el olyan lépés megtételét, amelynek
hiányában) a Végfelhasználó, a Megoldásszállító vagy a Royal Mail az Adatvédelmi követelményeket megszegné; továbbá minden Fél
garantálja a többi Félnek, hogy pontosan teljesíti az Adatvédelmi követelmények alapján a jelen Licencszerz dés végrehajtásával
kapcsolatban felmerül kötelezettségeit. A Végfelhasználó vállalja, hogy:
3.2.1.1. kialakítja és végrehajtja az Adatok részét képez személyes adatok véletlen vagy törvénytelen megsemmisítése, véletlen
elvesztése, módosítása, valamint illetéktelen közzététele és elérése elleni védekezéshez szükséges m szaki és szervezeti intézkedéseket;
3.2.1.2. haladéktalanul továbbít a Royal Mailnek (akár közvetlenül, akár a Megoldásszállítón keresztül) az érintettek, az Információbiztos
(Information Commissioner), az adatvédelmi jogok biztosa és más törvényi végrehajtó hatóság által az Adatokban tárolt személyes
adatokkal kapcsolatban feltett minden kérdést, hogy azokat a Royal Mail megválaszolhassa;
3.2.1.3 haladéktalanul és elvárható módon a Royal Mail rendelkezésére bocsátja a fenti információkat a Royal Mail erre irányuló kérése
esetén, hogy a Royal Mail biztosíthassa az érintetteknek az Adatokban tárolt személyes adatokkal kapcsolatos jogait, beleértve az
érintettek hozzáférési jogait; illetve hogy a Royal Mail megfelelhessen az Információbiztos (Information Commissioner) által kiadott
állásfoglalásoknak; valamint
3.2.1.4. biztosítja, hogy ha a jelen Licencszerz dés érvényességének ideje alatt az Adatokban tárolt személyes adatokat az Európai
Bizottság által elfogadott adattovábbítás körén kívül es módon vagy helyre kívánja továbbítani, akkor azt megel
en megszerzi a Royal
Mail beleegyezését, és a személyes adatok elvárható védelmének biztosítása érdekében a Végfelhasználó saját költségén a Royal Mail
rendelkezésére bocsátja a Royal Mail által ehhez igényelt további információkat, valamint aláírja a szükséges dokumentumokat,
szerz déseket és okiratokat.
A 3.2. pontban használt adatkezel (data controller), érintett (data subject), személyes adat (personal data) és (adat-) feldolgozás (processing)
kifejezések az Egyesült Királyság adatvédelemr l szóló 1998-as Data Protection Act törvényében meghatározott jelentéssel bírnak.
3.3. Alvállalkozói szerz dések
3.3.1. A Végfelhasználó kizárólag az alábbi célok érdekében, csak az azokhoz szükséges mértékben bocsáthatja alvállalkozói rendelkezésére,
vagy teheti számukra hozzáférhet vé az Adatokat:
3.3.1.1. a Megoldásszállítói adattárolási és/vagy információtechnológiai szolgáltatások kialakítása és biztosítása;
3.3.1.2. a Végfelhasználó bels üzleti céljainak teljesítéséhez szükséges tevékenységek Végfelhasználó nevében történ , alvállalkozó általi
ellátásának biztosítása;
feltéve továbbá mindkét esetben, hogy az Adatokat kizárólag a Végfelhasználó saját bels céljaira használják fel, nem az alvállalkozók
saját céljaira vagy hasznára; továbbá feltéve, hogy az alvállalkozók minden id ben megfelelnek a 3.3.2. pontban támasztott feltételeknek,
illetve betartják e pont rendelkezéseit.
3.3.2. A Végfelhasználó biztosítja, illetve vállalja az alábbiakat:
3.3.2.1. A Megoldásszállító az erre irányuló kérelem benyújtásától számított tíz (10) Munkanapon belül el zetes írásos beleegyezését adta
a Végfelhasználónak az alvállalkozók igénybevételére, és a Végfelhasználó a Megoldásszállító vagy a Royal Mail elvárható kérésére
tájékoztatja a Megoldásszállítót vagy a Royal Mailt (értelemszer en) az alvállalkozók nevér l, címér l és más részletes adatairól.
3.3.2.2. A jelen pontokban körülírt minden alvállalkozóval olyan írásos szerz dést („Alvállalkozói szerz dés”) köt, amely tartalmazza az
Adatoknak a 3.3.2. pont rendelkezéseivel összhangban lév engedélyezett felhasználási módjait, és amely az Adatokkal kapcsolatban nem
megenged bb, illetve nem biztosít szélesebb jogokat, mint a jelen Licencszerz dés; és amely:
(a)

az alvállalkozó és a Végfelhasználó viszonyában a jelen Licencszerz désben megfogalmazottakkal egyenérték felmondási és
megsz nési rendelkezéseket tartalmaz, amelyekb l következik, hogy a Szerz dés automatikusan érvényét veszti a jelen
Licencszerz dés megsz nése esetén, illetve minden egyéb olyan esetben, amikor a Végfelhasználó elveszíti licencjogát az Adatok
használatára és/vagy az alvállalkozó feljogosítására az Adatok használatához;

(b)

az Adatok és az Adatokra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos Szellemi tulajdonjogok bizalmasságára, tulajdonjogára és védelmére
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a jelen Licencszerz désnél nem megenged bbek és nem biztosítanak szélesebb
jogokat, beleértve (de nem kizárólagosan) a 2. (Licenc), a 3. (Az adatok felhasználásának korlátozása), a 6. (Felel sség) és a 7. (Az
Adatokkal kapcsolatos tulajdonjogok) pontot; továbbá

(c) a szerz désekr l és a harmadik felek jogairól szóló 1999-es Contracts (Rights of Third Parties) Act törvény szerint lehet vé teszi a
Royal Mail számára az Adatokkal kapcsolatos valamennyi feltétel teljesítésének és rendelkezés végrehajtásának közvetlen
kikényszerítését.
3.3.2.3. A Végfelhasználó a jelen Licencszerz désbe foglalt és abból következ kötelezettségei alól nem mentesül, és ugyanúgy
els dleges felel se az alvállalkozók tevékenységének és mulasztásának, mintha e tevékenységeket vagy mulasztásokat maga végezte
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illetve követte volna el; és ennek értelmében a Végfelhasználó felel s minden veszteségért és kárért (legyen az közvetlen, közvetett vagy
járulékos), bárhogyan is kapcsolódik az az Adatok alvállalkozók általi felhasználásához vagy eléréséhez.
3.3.2.4. A Végfelhasználó a Royal Mail id l id re megfogalmazott, erre irányuló kérésére haladéktalanul a Royal Mail (vagy az annak
nevében eljáró Megoldásszállító) rendelkezésére bocsátja az Alvállalkozói szerz déseket.
4.

A VÉGFELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Végfelhasználónak pontos és teljes auditnaplót kell vezetnie a jelen Licencszerz déssel kapcsolatos minden pénzügyi és nem pénzügyi
tranzakcióról, és e nyilvántartásokat hat (6) évig meg kell riznie. A Végfelhasználónak az erre vonatkozó indokolható el zetes írásos
értesítés alapján a hivatali órákban elvárható mérték helyszíni hozzáférést kell biztosítania a Megoldásszállító, és/vagy a Royal Mail, és/vagy
annak (azoknak) képvisel i számára a jelen Licencszerz déssel kapcsolatos könyveihez és nyilvántartásaihoz, hogy ellen rizhessék és
nyomon követhessék a Végfelhasználó jelen Licencszerz déssel keletkeztetett kötelezettségeinek betartását és teljesítését („Audit”),
továbbá biztosítania kell az Auditokhoz az elvárható mérték együttm ködést és segítséget. A Royal Mail tizenkét (12) havonta legfeljebb egy
Auditot végezhet, kivéve, ha megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Végfelhasználó nem teljesíti a jelen Licencszerz désb l ered
valamely kötelezettségét (vagy nem felel meg annak).
4.2 A Végfelhasználónak az Adatok felhasználása során be kell tartania minden hatályos törvényt, jogszabályt és más kötelez érvény el írást.
5.

DÍJAK

5.1. A Megoldásszállító tudomásul veszi, hogy a Royal Mail által az Adatokkal és az azok Végfelhasználók általi felhasználásával kapcsolatban
felszámított díjak számításának alapja azonos minden olyan megoldásszállító esetén, akikre a jelen feltételekkel azonos vagy azokhoz
hasonló feltételek vonatkoznak. A Royal Mail évente felülvizsgálhatja és módosíthatja ezeket a díjakat. A jelenlegi díjszabást, és a jöv ben a
jöv beli díjszabásokat a Royal Mail jelenleg a www.royalmail.com webcímen üzemel nyilvános webhelyén rendszeresen nyilvánosságra
hozza. A Megoldásszállító tudomásul veszi, hogy a Royal Mail nem köteles díjakat kiszámlázni a Végfelhasználók felé.
5.2. A Végfelhasználó kijelenti, hogy a Megoldásszállítónak fizetend díjak megfizetése el tt minden elvárható intézkedést megtett annak
ellen rzésére, hogy Vállalati Licencvev ként van-e nyilvántartva, beleértve minden elvárható információkérést az anyacégekt l és/vagy
leányvállalatoktól, illetve a Vállalati licencek webhelyének tanulmányozását.
5.3. Amennyiben a Megoldásszállító tranzakcióalapon számított díjak fizetésére kötelezi a Végfelhasználót (a korlátlan számú Tranzakciót
engedélyez éves díjazással szemben) az általa tárolt (és nem a Megoldásszállító által, a Végfelhasználó számára azok távoli elérését
biztosító módon tárolt) Adatokkal kapcsolatban, úgy tranzakciókezel rendszerrel (Transaction Management System) kell gondoskodnia az
Adatok szabályozott elérésér l. A fentiekt l függetlenül a Végfelhasználónak minden esetben meg kell róla gy
dnie, hogy egyetlen
Tranzakcióban sem kapott vissza a Visszatérési adatok számának maximumánál nagyobb mennyiség adatot.
5.4. Ha a Végfelhasználó az Adatok felhasználásáért a Felhasználók számán alapuló díjfizetési módszert választott, az esedékes díjakat id
l
id re meg kell fizetnie minden olyan Felhasználó után, amely hozzáféréssel rendelkezik az Adatokhoz. A Végfelhasználó nem engedélyezheti
több Felhasználó számára a hozzáférést, mint ahány Felhasználóról a Megoldásszállítónak küldött értesítésben azt nyilatkozta, hogy hozzáfér
vagy képes hozzáférni az Adatok valamely részéhez.
5.5. Ha a Végfelhasználó úgy döntött, hogy csak bizonyos Irányítószám-körzetekhez kíván hozzáférni, vagy a Korlátozott rekordválasztékot nyújtó
lehet séget választotta, és ennek megfelel en fizet díjat, akkor biztosítania kell, hogy az Adatok így meghatározott részén kívül az Adatok
más részéhez nem fér hozzá.
5.6. Amennyiben a Végfelhasználó bizonyos számú Tranzakciót tartalmazó tranzakcióblokkot vagy -blokkokat vásárolt a Megoldásszállítótól, a
tranzakcióblokk(ok) az adatok vagy a blokk(ok) rendelkezésre bocsátásától számított tizenkét (12) hónapig marad(nak) érvényes(ek). Az ilyen
blokkok részét képez , fel nem használt Tranzakciók a tizenkét (12) hónapos id szakok végén elévülnek, és a Megoldásszállító döntését l
függ en ezek a Tranzakciók nem vehet k igénybe, vagy olyan díjazással vehet k igénybe, mintha újabb blokkok lennének.
6.

FELEL SSÉG

6.1. A Royal Mail semmilyen módon nem szavatolja és nem garantálja az Adatok pontosságát és teljességét, és nem tehet felel ssé a jelen
Licencszerz désb l vagy annak megsz néséb l bármilyen módon eredeztethet veszteségekért, illetve közvetlen, közvetett és járulékos
károkért, kivéve azon eseteket, amelyekben a hatályos jogszabályok szerint a felel sségvállalás nem zárható ki.
6.2. A Royal Mail semmilyen módon nem vonható felel sségre a Megoldásszállító által a Végfelhasználó részére az Adatokkal kapcsolatban
nyújtott szolgáltatásokért és Megoldásokért.
6.3. Ha a Megoldásszállító által a Végfelhasználó rendelkezésére bocsátott Megoldások a Royal Mail jóváhagyását viselik, a Royal Mail akkor sem
garantálja, hogy e Megoldások tesztelve voltak a valamely fél általi használat lehet ségének és megfelel ségének tekintetében, továbbá hogy
ezek a Megoldások megfelel ek vagy alkalmasak valamilyen fél általi használatra.
6.4. A Royal Mail semmilyen körülmények között sem kötelezhet
Végfelhasználónak.

arra, hogy bármilyen Adatot vagy Megoldást közvetlenül biztosítson a

6.5. Az egyértelm ség érdekében a felek megállapodnak abban, hogy egyikük sem zárja ki a saját gondatlanságából ered személyes
sérülésekkel és halálesetekkel kapcsolatos felel sségét, továbbá nem zárják ki a hatályos jogszabályok által ki nem zárható felel sségüket.
6.6. A jelen 6. pont rendelkezései a Licencszerz dés bármilyen okból történ elévülése és megsz nése esetén is hatályban maradnak.
7.

AZ ADATOKKAL KAPCSOLATOS TULAJDONJOGOK

7.1. Az Adatok és az azokban lév vagy azokhoz kapcsolódó Szellemi tulajdonjogok a Royal Mail vagy licencbeadói tulajdonát képezik jelenleg és
a jöv ben is. A Végfelhasználó a jelen Licencszerz désben kifejezetten biztosított jogokon túl semmiféle jogot nem szerez az Adatokra és a
Szellemi tulajdonjogokra. Jelen Licencszerz dés semmiképpen nem értelmezhet a Royal Mail vagy a Megoldásszállító Adatokkal
kapcsolatos vagy azokban megnyilvánuló bármely Szellemi tulajdonjogának engedményezéseként.
7.2. A Royal Mail az Adatokkal kapcsolatos minden Szellemi tulajdonjogát fenntartja; valamint jelen Licencszerz dés keretében fenntartja az
Adatoknak (és az Adatok bármely részének) Végfelhasználó és/vagy Végfelhasználó ügyfele általi minden olyan felhasználásával kapcsolatos
jogát (beleértve az ahhoz kapcsolódó összes kényszerít intézkedéshez szükséges összes jogát), amelyekkel jelen Licencszerz désben nem
ruházta fel a Végfelhasználót és/vagy a Végfelhasználó ügyfelét. Ebbe beleértend többek között - de nem kizárólag - a Megtisztított
Végfelhasználói Adatbázisok, a Megtisztított Ügyféladatbázisok és más adatbázisok másolatának rendelkezésre bocsátása vagy elérhet vé
tétele harmadik felek számára oly módon, amely a jelen Licencszerz dés megszegését okozza, vagy annak megszegéséb l ered.
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7.3. A Végfelhasználó nem távolíthatja el és nem manipulálhatja az Adatokkal kapcsolatban mellékelt vagy használt Szellemi tulajdonjogi
nyilatkozatokat.
7.4. Jelen Licencszerz dés semmilyen formában nem hatalmazza fel a Végfelhasználót a Royal Mail védjegyeinek, szolgáltatásvédjegyeinek,
cégneveinek és emblémáinak használatára.
7.5. A jelen 7. pont rendelkezései a Licencszerz dés bármilyen okból történ elévülése és megsz nése esetén is hatályban maradnak.
8.

ÁTRUHÁZÁS

A Végfelhasználó a jelen Licencszerz désb l ered semmiféle jogát és kötelezettségét nem ruházhatja át, továbbá a jelen Licencszerz dést
(beleértve a licenceit is) sem egészében, sem részében nem engedheti át más félnek a Megoldásszállító el zetes írásos beleegyezése nélkül.
9.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen Licencszerz dés, valamint az abból ered vagy azzal kapcsolatos, illetve annak tárgyát vagy formáját érint viták, követelések és
keresetek (amelyekbe beletartoznak a szerz désen kívüli viták és követelések is) az angol jogszabályok szerint folytatandók le és bírálandók
el. A felek visszavonhatatlanul kijelentik, hogy elismerik az angol bíróság nem kizárólagos illetékességét.
9.2. A jelen 9. pont rendelkezései a Licencszerz dés bármilyen okból történ elévülése és megsz nése esetén is hatályban maradnak.
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1. sz. Kiegészítés a 3. sz. Melléklethez – Kib vített opciók
1. RÉSZ - A kínálatban nem szerepl Keresési Megoldások
2. RÉSZ - EXTERNAL TRANSACTION SOLUTIONS
Bevezetés
(A) A Küls Tranzakciós Megoldások (External Transaction Solutions) arra szolgálnak, hogy a Végfelhasználók korlátozott mennyiség adatot
bocsássanak harmadik felek rendelkezésére címek visszaigazolása céljából, ha egy termék vagy szolgáltatás a harmadik felek számára
hozzáférhet a Végfelhasználók nyilvánosan elérhet weboldalán keresztül.
(B) Amennyiben egy Végfelhasználó ilyen Küls Tranzakciós Megoldást kíván igénybe venni, ezt minden esetben a 3. sz. Melléklet 1. sz.
Kiegészítésének jelen 2. részében foglalt feltételekkel összhangban kell tennie.
1.

Küls Tranzakciós Megoldások: Rendelkez rész

1.1 Amikor a Végfelhasználó Küls Tranzakciós Megoldást vesz igénybe, akkor:
1.1.1

a Küls Tranzakciós Megoldást kizárólag olyan Tranzakciók végrehajtására használhatja, amelyek célja a jelenlegi vagy lehetséges
Szolgáltatás-igénybevev k által a Végfelhasználó nyilvánosan elérhet weboldalán megadott információk rögzítése, ellen rzése, frissítése
vagy javítása; vagy egy termék elküldése (ide tartozhat a Szolgáltatás-igénybevev ellen rzött, frissített vagy javított adatainak a postai
vagy szállítási szolgáltató cég részére a kiszállítás biztosítása érdekében történ átadása); vagy egy szolgáltatás nyújtása, amelyet minden
esetben az említett nyilvánosan elérhet weboldalon kínálnak a Szolgáltatás-igénybevev részére;

1.1.2

a Küls Tranzakciós Megoldást úgy kell konfigurálnia, hogy a Végfelhasználó Szolgáltatás-igénybevev je a Végfelhasználó nyilvánosan
elérhet weboldalán kérelmet indíthasson az általa a Végfelhasználó nyilvánosan elérhet weboldalán megadott cím vagy postai
irányítószám ellen rzése, frissítése vagy javítása céljából. E kérelemre való válaszként a Küls Tranzakciós Megoldás elküldi a helyes
címet vagy postai irányítószámot, illetve meger síti, hogy a megadott cím helyes;

1.1.3

nyomon kell követnie a végrehajtott Tranzakciók számát, és err l pontosan tájékoztatnia kell a Megoldás Szállítóját, kivéve, ha a
Megoldások Szállítója a Tranzakció-alapú elszámolás helyett éves díjfizetést ír el ;

1.1.4

a Küls Tranzakciós Megoldásban található adatokat sem részben, sem egészben nem használhatja fel saját szervezete más részén,
illetve a Küls Tranzakciós Megoldás üzemeltetését l eltér egyéb célra.

1.2 A Végfelhasználó nem használhatja fel a Küls Tranzakciós Megoldást az 1.1. bekezdésben foglaltaktól eltér célra, és a Küls Tranzakciós
Megoldás használata során megszerzett semmiféle adatot nem továbbíthat harmadik felek részére, kivéve, ha ezt jelen Licencszerz dés
kifejezetten engedélyezi.
a kínálatban nem szerepel 3. RÉSZ - EXTENDED USE SOLUTIONS
a kínálatban nem szerepel 4. RÉSZ - ASSOCIATE GROUP SOLUTIONS
a kínálatban nem szerepel 5. RÉSZ - BROKER GROUP SOLUTIONS
6. RÉSZ - DATABASE CLEANSING OF CUSTOMER DATABASES AND BUREAU SERVICES
Bevezetés
(A) A Végfelhasználó harmadik felek adatbázisaival kapcsolatban bizonyos adatbázis-tisztítási tevékenységeket jogosult végezni.
(B) Amikor a Végfelhasználó tisztítást végez egy harmadik személy adatbázisában, majd az így megtisztított adatbázist visszaszolgáltatja az adott
harmadik félnek, ezt „Üzleti Szolgáltatásnak” nevezzük.
(C) Amikor egy Végfelhasználó ilyen adatbázis-tisztítási tevékenységet kíván végezni Üzleti Szolgáltatásként vagy egyéb formában, ezt minden
esetben a 3. sz. Melléklet 1. sz. Kiegészítésének jelen 6. részében foglalt feltételekkel összhangban kell tennie.
1.

Adatbázis-tisztítás harmadik felek részére és Üzleti Szolgáltatások: Rendelkez rész

1.1 A Végfelhasználó jogosult:
1.1.1

meg rizni minden egyes Megtisztított Ügyféladatbázist, feltéve, hogy azokat kizárólag a Végfelhasználó használja, és kizárólag bels
használat, illetve az alábbi 1.2.-1.5. bekezdések értelmében harmadik feleknek történ szolgáltatás céljából;

1.1.2

minden egyes Megtisztított Ügyféladatbázist visszajuttatni azon Ügyfélnek, amely az eredeti Ügyféladatbázist a Végfelhasználónak átadta,
feltéve, hogy a Végfelhasználó gondoskodik róla, hogy minden egyes ilyen Ügyfele:
1.1.2.1

az ilyen Megtisztított Ügyféladatbázist kizárólag bels használatra veszi igénybe; és

1.1.2.2

az ilyen Megtisztított Ügyféladatbázist harmadik felek részére minden esetben kizárólag az alábbi 1.2.-1.5. vonatkozó
bekezdések rendelkezéseinek betartásával adja át.

1.2 Az alábbi 1.3. és 1.4. bekezdések alkalmazásában:
1.2.1

az „összekapcsolt adatbázisok sorozata” többek között - de nem kizárólag - olyan adatbázisokat jelent, amelyek közvetlenül vagy közvetve
egyetlen adatbázisból, vagy a Végfelhasználó Ügyfelét l származnak.

1.2.2

a „lényegében az összes/lényeges rész” kifejezés min ségi és mennyiségi értelemben is szerepelhetnek, és meghatározása a Royal Mail
ésszer megítélésén alapulnak;

1.2.3

a „szokásos adatszolgáltatási tevékenységek” kifejezés olyan, a Végfelhasználó vagy annak Ügyfele által kifejtett, a mindennapi üzletmenet
részét képez vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet jelent, amelynek során címadatbázis-szolgáltatásokat nyújtanak harmadik feleknek,
beleértve adott esetben (de nem kizárólag) levelez listák átadását levelez cégek vagy egyéb levelez listát vásárló partnerek részére,
illetve címlista-minták átadását piackutatási célokra; nem terjed ki azonban a Végfelhasználó vagy annak Ügyfele által végzett további
adatbázis-tisztításra, illetve annak engedélyezésére, hogy bármely harmadik fél a Megtisztított Ügyféladatbázist reprodukálja, vagy
adatbázis-tisztítás céljára használja fel;
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1.2.4

a „teljes kör postacím-adatbázis” leírása egy olyan címadatbázis leírását jelenti, amely az összes, vagy lényegében az összes kézbesítési
helyet tartalmazza az Egyesült Királyság, Anglia, Skócia, Wales vagy Észak-Írország területén, illetve bármilyen, jelentését vagy célját
tekintve ehhez hasonló leírást.

1.3 Bármely olyan Megtisztított Ügyféladatbázis, amely (önálló adatbázisként, vagy összekapcsolt adatbázisok sorozataként) tartalmazza az összes,
vagy lényegében az összes Kézbesítési Helyet az Egyesült Királyságban, illetve Anglia, Skócia, Wales vagy Észak-Írország bármelyikének
területén, csak akkor adható át a Végfelhasználó által annak Ügyfele részére (egyéb harmadik félnek pedig egyáltalán nem), amennyiben az
átadás minden esetben az 1.4. bekezdés rendelkezéseinek megfelel en történik, és a Végfelhasználó gondoskodik arról, hogy Ügyfele ilyen
adatokat harmadik fél részére minden esetben csak az 1.4. bekezdés rendelkezéseinek megfelel en adhasson át.
1.4. Bármely olyan Megtisztított Ügyféladatbázis, amely (önálló adatbázisként, vagy összekapcsolt adatbázisok sorozataként) tartalmazza az összes,
vagy lényegében az összes Kézbesítési Helyet az Egyesült Királyságban, illetve Anglia, Skócia, Wales vagy Észak-Írország bármelyikének
területén, csak az alábbi feltételekkel adható át a Végfelhasználó vagy annak Ügyfele által harmadik fél („Els Szint Harmadik Fél”) részére, illetve
az Els Szint Harmadik Fél által egyéb harmadik fél („Második Szint Harmadik Fél”) részére:
1.4.1

sem a Végfelhasználó és annak Ügyfele, sem pedig bármilyen harmadik fél soha nem népszer síti, forgalmazza, mutatja be vagy kínálja a
Megtisztított Ügyféladatbázist „f ” teljes kör postacím-adatbázis, „eredeti” teljes kör postacím-adatbázis, vagy bármilyen hasonló
megnevezéssel;

1.4.2

a Megtisztított Ügyféladatbázist a Végfelhasználó csak saját Ügyfele részére, a Végfelhasználó vagy annak Ügyfele csak Els Szint
Harmadik Fél részére, az Els Szint Harmadik Fél pedig csak Második Szint Harmadik Fél részére adhatja át, minden esetben csak a
szokásos adatszolgáltatási tevékenységei keretében;

1.4.3

a Második Szint Harmadik Félnek történ átadás feltétele, hogy a Megtisztított Ügyféladatbázist a Második Szint Harmadik Fél minden
esetben kizárólag bels használat céljára veheti igénybe (nem pedig egyéb harmadik félnek történ átadás céljára);

1.4.4

a Második Szint Harmadik Félnek történ átadás feltétele, hogy a Második Szint Harmadik Fél nem reprodukálhatja vagy másolhatja le a
Megtisztított Ügyféladatbázist, illetve annak lényeges részét egyéb harmadik feleknek történ átadás céljából, és ilyen átadásra nem
jogosult;

1.4.5

a jelen Licencszerz dés Id tartama alatt, továbbá a megsz nését követ hat (6) éves id szak folyamán a Végfelhasználó Ügyfele, az Els
Szint Harmadik Fél, illetve a Második Szint Harmadik Fél részére történ átadás feltétele egy figyelemfelkelt üzenet elhelyezése, amely
kijelenti, hogy a Megtisztított Ügyféladatbázis tisztítása a Royal Mail PAF® címjegyzéke alapján történt; ezt az üzenetet elektronikus
változat esetén csatolni és beágyazni, nyomtatott változat esetén pedig csatolni kell a Megtisztított Ügyféladatbázist tartalmazó
adathordozókhoz.

Jelen 1.4. bekezdés rendelkezései a Licencszerz dés lejáratát vagy megsz nését követ en is érvényben maradnak.
1.5 A Végfelhasználó köteles minden Ügyfelével írásos megállapodást kötni, amely legalább olyan szigorú feltételeket tartalmaz, illetve nem biztosít
szélesebb kör jogokat, mint jelen Licencszerz dés az Üzleti Szolgáltatások vonatkozásában, és amely lehet vé teszi a Royal Mail számára, hogy
közvetlenül érvényesítse a „Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999” törvényen alapuló feltételeit.
1.6. A Végfelhasználó jogosult (és Ügyfelének is engedélyt adhat) arra, hogy vállalati dokumentumain és reklámanyagaiban az alábbi nyilatkozatot
jelentesse meg, feltéve, hogy azt ésszer en használja fel: „[Végfelhasználó vagy Ügyfele neve] az adatbázisokat a Royal Mail PAF® címjegyzéke
és Alias adatbázisai alapján dolgozza fel.”. Azonban, a nyilatkozat ilyen jelleg felhasználása a jelen Szerz dés lejáratát vagy megsz nését
követ en nem megengedett.
1.7. A jelen Licencszerz dés Id tartama alatt, továbbá a megsz nését követ három (3) éves id szak folyamán a Végfelhasználó kérésre húsz (20 )
Munkanapon belül köteles átadni a Megoldások Szállítója részére valamennyi olyan harmadik fél nevét és elérhet ségét, amelyeknek Megtisztított
Ügyféladatbázisokat adott át. Jelen 1.7. bekezdés rendelkezései a Licencszerz dés lejáratát vagy megsz nését követ en is érvényben maradnak.
A kínálatban nem szerepel – 2. sz. Kiegészítés a 3. sz. Melléklethez (Adatok piackutatási célú felhasználása)
10. USPS SUITELINK:
1.

A Licencvev nek a CASS Certified Interface és a SuiteLink termék használatára vonatkozó joga szigorúan az Amerikai Egyesült Államok
területére korlátozódik.

2.

A Licencvev nek a CASS Certified Interface és a SuiteLink termék használatára vonatkozó joga kizárólag a közös használatú épületeken belüli
vállalati kézbesítési címek kezelésére korlátozódik, amelyek leveleken, lapos csomagolású küldeményeken, képeslapokon, csomagokon,
prospektusokon, magazinokon, hirdetéseken, könyveken, egyéb nyomtatott anyagokon, továbbá a USPS által szállított bármilyen egyéb cikken
jelenhetnek meg.

3.

A Licencvev nem jogosult az Interface vagy a SuiteLink termék allicencbe adására, értékesítésére, egyéb jelleg
reprodukálására, bemutatására, vagy annak alapján származékos munka végzésére.

4.

forgalmazására,

A Licencvev tudomásul veszi, hogy:
a.

a CASS Certified Interface és a SuiteLink termék licenctulajdonosa a USPS;

b. Az SAP az Ön részére licencbe adja az általa a USPS-t l licencbe vett terméket, ezért Ön a Licencbeadótól nem kaphat szélesebb kör
jogokat, mint amelyeket az SAP USPS-szel kötött Licencszerz dése lehet vé tesz.
5.

Ön a CASS Certified Interface és a SuiteLink termékeket kizárólag az SAP Data Quality vagy Data Services termékeinek összetev jeként
használhatja.

11. USPS NCOALINK
1. Jelen Szerz dés alapján a Licencvev az NCOALink Interface-t kizárólag a Licencbeadó Data Quality és Data Services termékeinek
összetev jeként használhatja az NCOALink adattermékeivel együtt, olyan, legalább 100 egyedi nevet és címet tartalmazó lista, rendszer, csoport
vagy egyéb állomány (itt: „Levez listák”) frissítése céljából, amelyeket levelek, lapos csomagolású küldemények, képeslapok, csomagok,
prospektusok, magazinok, hirdetések, könyvek, egyéb nyomtatott anyagok, továbbá a United States Postal Service által kezelt bármilyen egyéb
küldemény (itt: „Küldemények”) megcímezésére használnak az United States Postal Service (itt: „USPS”) általi kézbesítés biztosítása céljából.
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2. A Licencvev nem jogosult semmiféle NCOALink termék, szolgáltatás, interfész, vagy bármilyen kapcsolódó cikk vagy technológia fejlesztésére
vagy használatára abból a célból, hogy listát vagy gy jteményt állítson össze vagy tartson fenn az újonnan beköltöz k neveib l és címeib l, vagy
csak címeib l, illetve, hogy egyéb termékeket, adatbázisokat vagy információgy jteményeket hozzon létre az új beköltöz kkel, címváltozások
el zményeivel, lakók jegyzékével vagy el zményeivel, vagy egyéb információ- vagy adatforrással kapcsolatban az NCOALink adataiból vagy
technológiáiból származó vagy azokon keresztül szerzett információk alapján, annak érdekében, hogy ezeket az információkat kölcsönözze,
értékesítse, továbbítsa, átadja, vagy másképpen elérhet vé tegye egy, a Licencvev höz nem kapcsolódó vállalat számára.
3. A Licencvev Levelez listáin található címzettekkel való kapcsolattartás, illetve nyilvántartás vezetése céljából azonban a Licencvev jogosult
meg rizni a frissített címeket mindaddig, amíg azok használatával nem sérti a fenti 2. bekezdés rendelkezéseit, olyan magánszemélyek és
vállalatok esetében, amelyekkel a Licencvev a múltban vagy jelenleg üzleti kapcsolatban áll(t), és amelyekkel kapcsolatban a Licencvev a
frissített címet használni fogja. Ezeket a frissített címeket azonban csak a Licencvev használhatja, kizárólag az adott személlyel vagy vállalattal
kapcsolatos üzleti céljai érdekében, és azokat nem továbbíthatja, közölheti, adhatja licencbe vagy küldheti ki semmiféle egyéb vállalat vagy
magánszemély részére, illetve ilyen egyéb vállalatok vagy magánszemélyek ezeket nem használhatják.
4. Korábbi és módosított címadatokat egyaránt tartalmazó saját Levelez listák, illetve bármilyen olyan szolgáltatás vagy listarendszer, amely a korábbi
és a módosított címadatok összekapcsolására használható - amennyiben ezek frissítése NCOALink segítségével történik -, nem adható bérbe, nem
értékesíthet , nem továbbítható, nem adható át, illetve nem tehet másképpen elérhet vé sem részben, sem egészben az Ön ügyfelei, vagy
bármely egyéb magánszemély vagy vállalat részére.
5. A Licencvev nek az NCOALink használatára vonatkozó joga szigorúan az Egyesült Államokra, illetve annak területeire és gyarmataira korlátozódik.
6. Az Interface használata során a Licencvev
el készítésére szolgálnak.

kizárólag azon Levelez listák frissítésére jogosult, amelyek az USPS-nek átadandó Küldemények

7. A Licencvev nem jogosult az Interface allicencbe adására, értékesítésére, engedményezésére, az ahhoz f
jogok egyéb átruházására,
reprodukálására, bemutatására, illetve fejlesztésének, visszafejtésének, módosításának vagy egyéb megváltoztatásának megkísérlésére, vagy
annak alapján származékos munkák végzésére. Az Interface allicencbe adására, értékesítésére, engedményezésére, az ahhoz f
jogok egyéb
átruházására, vagy egyéb forgalmazására irányuló minden kísérlet semmis.
8. A Licencvev tudomásul veszi, hogy:
a. a USPS az NCOALink adatok, technológia és rendszer teljes egészének egyedüli tulajdonosa, beleértve az Interface fejlesztése során
használtakat is;
b. a USPS tulajdonosa és jogosultja az NCOALink védjegynek, továbbá a UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US
POSTAL SERVICE® és USPS® bejegyzett védjegyeknek;
c. az SAP az Interface-t saját termékeinek összetev jeként biztosítja a Licencvev részére, kizárólag az NCOALink termékkel együtt történ , nem
kizárólagos, korlátozott terjesztésre szóló USPS-licencen alapuló használatra;
d. a Licencvev jelen licenc alapján szerzett jogai az SAP USPS-szel kötött Szerz désán alapulnak, és Ön az SAP-tól nem kap szélesebb kör
jogokat, mint amilyeneket az SAP kap a USPS-t l, kivéve a Licencvev NCOALink Interface használatára szóló jogát az NCOALink adatok
elérése céljából.
9. A Licencvev az Interface-t szigorúan csak az SAP Data Quality és Data Services termékeinek összetev jeként használhatja.
10. A Licencvev elismeri és elfogadja, hogy nem jogosult a USPS védjegyeinek allicencbe adására, értékesítésére, terjesztésére, reprodukálására
vagy megjelenítésére, sem az Interface vagy egyéb USPS védjeggyel ellátott termékek értékesítésére.
12. USPS ALLICENC-SZERZ DÉSEK:
DPV Allicencszerz dés
Az SAP és a Licencvev , annak jelenlegi és jöv beni leányvállalatai és kapcsolódó vállalatai („Allicencvev ”) között létrejött jelen Allicencszerz dés a
United States Postal Service („USPS”) által el írt azon járulékos feltételeket tartalmazza, amelyek meghatározzák, milyen módon használhatja az
Allicencvev a DPV opciót más SAP CASS tanúsított szoftverekkel együtt.
Jelen Allicenc alkalmazásában a Delivery Point Validation („DPV”) a USPS új, saját fejlesztés technológiai termékét jelenti, amely a levélküld knek
segít ellen rizni a címadatok pontosságát egészen a fizikai kézbesítési pontig. A DPV folyamat nem képes ZIP+4 kód hozzárendelésére, és nem kezeli
a nem ZIP+4 kóddal ellátott címeket.
1.

Az Allicencvev elfogadja, hogy a USPS a DPV terméket speciális licenc keretében teszi elérhet vé saját szellemi tulajdonjogának védelme,
valamint a USC 412. paragrafus 39. címében foglalt korlátozások betartása érdekében.

2.

Az Allicencvev elismeri, hogy a DPV termékben található címadatok a USC 412. paragrafus 39. címének hatálya alá tartoznak. Az Allicencvev
köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a DPV termék védelmét, a 412. paragrafus címlisták átadását tiltó
korlátozásaival teljes összhangban.

3.

Az Allicencvev elismeri, hogy a DPV termék bizalmas jelleg , és a USPS kizárólagos tulajdonát képezi. Továbbá az Allicencvev elismeri, hogy a
USPS fenntartja a DPV termékhez f
valamennyi szerz i jogát és egyéb kizárólagos tulajdonjogát.

4.

Az Allicencvev nem használhatja a DPV termék technológiáját még nem a birtokában lév szállítási címek listájának mesterséges összeállítására,
sem egyéb származékos termékek létrehozására a DPV termék technológiájából származó vagy azon keresztül szerzett információk alapján.

5.

Az Allicencvev DPV-szolgáltatás segítségével módosított saját címlistája, szolgáltatása, illetve egyéb, ilyen címattribútumokat tartalmazó
nyilvántartása nem adható bérbe, értékesíthet , terjeszthet , vagy tehet másképpen elérhet vé sem részben, sem egészben harmadik felek
részére semmiféle olyan célra, amely a DPV-szolgáltatásból származó címattribútumokkal függ össze. Az Allicencvev nem használhatja a DPV
technológiát címbejegyzések mesterséges generálására, vagy levelez listák létrehozására.

6.

A DPV termék használatához az AlLicencvev nek hozzáféréssel kell rendelkeznie a küldeményeken megjelen címadatokhoz. Ezen címadatok
titkosságának meg rzése érdekében az Allicencvev korábbi vagy jelenlegi alkalmazottai semmilyen körülmények között nem jogosultak a jelen
Szerz dés teljesítése során birtokukba jutott címadatokat harmadik felek részére átadni. Az Allicencvev kötelezi magát arra, hogy ellen rzi és
korlátozza azon személyek címadatokhoz való hozzáférésének jogát, akiknek azokra a jelen Szerz dés hatálya alá tartozó munkavégzéshez
szükségük van, továbbá tiltja ezen adatok jogosulatlan sokszorosítását. A DPV termékben található bizalmas, saját tulajdonú adatok érzékeny
jellegéb l adódóan az Allicencvev elismeri, hogy a DPV jogosulatlan használata és/vagy nyilvánossá tétele jóvátehetetlen sérelmet okoz a USPS

SAP Confidential
SAP Software Use Rights HUNGARIAN huGLOBAL.v.10-2012

77

szellemi tulajdonhoz f
jogára nézve. Ezért az Allicencvev (i) kötelezi magát arra, hogy jogosulatlan használat és/vagy nyilvánossá tétel
esetén kártérítést fizet a USPS-nek, amelynek összege az Allicencvev nek jelen Szerz dés alapján felszámított aktuális éves díj háromszorosa (3szorosa); (ii) elfogadja az illetékességgel rendelkez bíróság által a terhére megítélt büntet kártérítést vagy egyéb azzal egyenérték jóvátételt.
7.

SEM AZ SAP, SEM A USPS NEM VÁLLAL FELEL SSÉGET A DPV TERVEZÉSI, TELJESÍTMÉNYBELI VAGY EGYÉB HIBÁJÁÉRT VAGY NEMMEGFELEL SÉGÉÉRT, SEM AZ EBB L ERED VAGY EHHEZ BÁRMIKÉPPEN KAPCSOLÓDÓ BÁRMILYEN KÁRÉRT. AZ SAP VAGY A
USPS JELEN SZERZ DÉSEN ALAPULÓ, ALLICENCVEV VEL SZEMBENI ESETLEGES FELEL SSÉGE SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA
MEG A DPV ÉVES LICENCDÍJÁNAK ID ARÁNYOS RÉSZÉT.

8.

Az SAP kötelezi magát arra, hogy megvédi, kártalanítja és kármentesíti az Allicencvev t bármilyen egyesült államokbeli szerz i jog, illetve
védjegyhez vagy szolgáltatási névhez f
jog megsértése esetén, amely jogsértés az Allicencvev nek jelen Szerz dés alapján nyújtott DPVhez kapcsolódik. A fenti kötelezettség kizárólag abban az esetben érvényes, ha az Allicencvev az SAP-t öt (5) naptári napon belül tájékoztatja a
jogsértésb l származó perr l vagy keresetr l, és a vonatkozó törvények, jogszabályok vagy el írások alapján lehet sége van részt venni a
védekezésben. Továbbá az Allicencvev kötelezi magát arra, hogy megvédi, kártalanítja és kármentesíti az SAP-t és a USPS-t, illetve azok
tisztségvisel it, ügynökeit, képvisel it és alkalmazottait minden olyan, személyt vagy vagyont terhel követeléssel, veszteséggel, kárral, perrel,
kereseti igénnyel, kiadással és/vagy felel sséggel szemben, amely részben vagy egészben a Licencvev jelen Szerz dés hatálya alatti vagy azzal
kapcsolatos szerz désszeg eljárásából, gondatlanságából vagy szándékos károkozásából származik, beleértve a DPV termék (illetve az abból
származó adatok) jogosulatlan nyilvánossá tételét vagy nem rendeltetésszer használatát az Allicencvev , vagy annak bármely alkalmazottja,
ügynöke vagy képvisel je részér l.

9.

Az Allicencvev elismeri, hogy a USPS fenntartja a jogot arra, hogy a DPV-szolgáltatást saját belátása szerint leállítsa. Az SAP nem tehet
felel ssé a USPS azon döntéséért, hogy megszünteti az Allicencvev Allicencét, beleértve - de nem kizárólag - a megszüntetésr l szóló döntésnek
az ügyfél nevében történ megtámadását. Amennyiben a USPS megszünteti az Allicencvev DPV-szolgáltatását, (i) az Allicencvev nem jogosult
az SAP-tól semmiféle visszatérítésre vagy jóváírásra; (ii) az SAP a továbbiakban nem szállít DPV-könyvtárakat az Allicencvev nek.

10. Az Allicencvev elfogadja, hogy a USPS vagy kijelölt képvisel i el zetes bejelentés alapján vagy anélkül jogosultak meglátogatni és ellen rizni az
Allicencvev telephelyét. A USPS vagy kijelölt képvisel i jogosultak megvizsgálni - az Allicencvev helyiségeiben vagy egyéb helyszínen - az
Allicencvev számítógépes rendszereit, feldolgozási állományait, dokumentumait, adminisztrációs feljegyzéseit és egyéb anyagait annak
ellen rzése céljából, hogy az Allicencvev betartja-e jelen Szerz dés rendelkezéseit.
11. Továbbá az Allicencvev elfogadja, hogy a USPS és felhatalmazott képvisel i a jelen Szerz dés szerinti utolsó kifizetés teljesítését követ három
(3) éven át megtekinthetik, illetve jogosultak megvizsgálni az Allicencvev bármilyen releváns könyvét, dokumentumát, feljegyzését, nyilvántartását
vagy egyéb anyagát, beleértve a jelen szerz déshez kapcsolódó tranzakciókat.
12. Az Allicencvev nem exportálhatja a DPV terméket az Egyesült Államokon vagy területein kívülre a USPS el zetes írásos jóváhagyása nélkül.
13. Jelen Allicencre az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei, illetve alkalmazható törvény hiányában New York államnak a United States
Court of Appeals for the Second Circuit (Az Egyesült Államok Második Kerületi Fellebbviteli Bírósága) által értelmezett törvényei irányadók.
14.

Jelen Allicenc sem részben, sem egészben nem ruházható át. Az Allicencvev megsz nése, beolvadása, kivásárlása, vagy eszközeinek
bármilyen átruházása esetén az Allicencvev jogai és kötelezettségei azonnali hatállyal megsz nnek.

15. Az Allicencvev valamennyi, jelen Allicencben említett kötelezettsége a USPS javára értend .
13. USPS LACSLINK SZOFTVER-ALLICENC
Az SAP és a Licencvev , annak jelenlegi és jöv beni leányvállalatai és kapcsolódó vállalatai („Allicencvev ”) között létrejött jelen Allicencszerz dés a
United States Postal Service („USPS”) által el írt azon járulékos feltételeket tartalmazza, amelyek meghatározzák, milyen módon használhatja az
Allicencvev a LACSLink opciót más CASS tanúsított szoftverekkel együtt.
1.

Jelen dokumentum alkalmazásában az alábbi kifejezések az itt meghatározott jelentéssel bírnak:
„USPS”: United States Postal Service (Az Egyesült Államok Postaszolgálata).
„Küldemények”: levelek, lapos csomagolású küldemények, képeslapok, csomagok, prospektusok, magazinok, hirdetések, könyvek, egyéb
nyomtatott anyagok, továbbá a USPS által kézbesített bármilyen egyéb cikk.
„Interface”: a LACSLink termékkel való együttes használatra kifejlesztett egy vagy több SAP-Interface. „LACSLink termék”: a meglév
címek új, módosított, helyettesít vagy hasonló egyéb címre történ cseréjéhez kapcsolódó titkos, saját tulajdonú adatbázis, amelyet a
USPS biztosít egy egyedülállóan biztonságos környezetben.

2.

Az Allicencvev nek az Interfész használatára vonatkozó joga az Egyesült Államok, annak területei és gyarmatai irányítása alatt álló földrajzi
térségre korlátozódik, és kizárólag azon címek és levelez listák frissítésére érvényes, amelyeket a Küldemények el készítésére használnak a
USPS-nek történ , USPS-el írásoknak megfelel átadás céljából.
Az Allicencvev nem jogosult az Interface allicencbe adására, értékesítésére, egyéb jelleg forgalmazására, reprodukálására, bemutatására, vagy
annak alapján származékos munka végzésére. Az Allicencvev ezennel elfogadja az alábbiakat:
A USPS a LACSLink termék és a USPS jelzések tulajdonosa;
Az SAP részben a USPS által nyújtott licenc alapján biztosítja az SAP terméket;
Az Allicencvev részére az SAP licencbe adja az általa a USPS-t l licencbe vett terméket, ezért az Allicencvev az SAP-tól nem kaphat
szélesebb kör jogokat, mint amelyeket az SAP a USPS-szel kötött Licencszerz dése alapján kap.
Az Allicencvev az Interface-t szigorúan csak az SAP termékének összetev jeként használhatja; továbbá az Allicencvev elismeri, hogy
nem jogosult az Interface vagy az USPS védjegyeinek allicencbe adására, terjesztésére, reprodukálására, bemutatására, megjelenítésére
vagy értékesítésére.

3.

4.

SEM AZ SAP, SEM A USPS NEM VÁLLAL FELEL SSÉGET A LACSLink TERVEZÉSI, TELJESÍTMÉNYBELI VAGY EGYÉB HIBÁJÁÉRT VAGY
NEM-MEGFELEL SÉGÉÉRT, SEM AZ EBB L ERED VAGY EHHEZ BÁRMIKÉPPEN KAPCSOLÓDÓ BÁRMILYEN KÁRÉRT. AZ SAP VAGY A
USPS JELEN SZERZ DÉSEN ALAPULÓ, ALLICENCVEV VEL SZEMBENI ESETLEGES FELEL SSÉGE SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA
MEG A LACSLink ÉVES LICENCDÍJÁNAK ID ARÁNYOS RÉSZÉT A FELMONDÁS HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK NAPJA ALAPJÁN, AMELY A
FELMONDÁS NAPJÁT KÖVET HARMINC (30) NAPTÁRI NAPON BELÜLI NAP.

Az SAP kötelezi magát arra, hogy megvédi, kártalanítja és kármentesíti az Allicencvev t bármilyen egyesült államokbeli szerz i jog, illetve
védjegyhez vagy szolgáltatási névhez f
jog megsértése esetén, amely jogsértés az Allicencvev nek jelen Szerz dés alapján nyújtott
LACSLink Termékhez kapcsolódik. A fenti kötelezettség kizárólag abban az esetben érvényes, ha az Allicencvev az SAP-t öt (5) naptári napon
belül tájékoztatja a jogsértésb l származó perr l vagy keresetr l, és a vonatkozó törvények, jogszabályok vagy el írások alapján lehet sége van
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részt venni a védekezésben. Továbbá az Allicencvev kötelezi magát arra, hogy megvédi, kártalanítja és kármentesíti az SAP-t és a USPS-t, illetve
azok tisztségvisel it, ügynökeit, képvisel it és alkalmazottait minden olyan, személyt vagy vagyont terhel követeléssel, veszteséggel, kárral,
perrel, kereseti igénnyel, kiadással és/vagy felel sséggel szemben, amely részben vagy egészben a Licencvev jelen Szerz dés hatálya alatti
vagy azzal kapcsolatos szerz désszeg eljárásából, hanyagságából vagy szándékos károkozásából származik, beleértve a LACSLink termék
(illetve az abból származó adatok) jogosulatlan nyilvánossá tételét vagy nem rendeltetésszer használatát az Allicencvev , vagy annak bármely
alkalmazottja, ügynöke vagy képvisel je részér l.
5.

Az Allicencvev elismeri, hogy a USPS fenntartja a jogot arra, hogy a LACSLink Termék feldolgozást saját belátása szerint leállítsa. Az SAP nem
tehet felel ssé a USPS azon döntéséért, hogy megszünteti az Allicencvev Allicencét, beleértve - de nem kizárólag - a megszüntetésr l szóló
döntésnek az ügyfél nevében történ megtámadását. Amennyiben a USPS megszünteti az Allicencvev LACSLink termékszolgáltatását, (i) az
Allicencvev nem jogosult az SAP-tól semmiféle visszatérítésre vagy jóváírásra; (ii) az SAP a továbbiakban nem szállít LACSLink
termékkönyvtárakat az Allicencvev nek.

6.

Az Allicencvev elfogadja, hogy a USPS vagy kijelölt képvisel i el zetes bejelentés alapján vagy anélkül jogosultak meglátogatni és ellen rizni az
Allicencvev telephelyét. A USPS vagy kijelölt képvisel i jogosultak megvizsgálni - az Allicencvev helyiségeiben vagy egyéb helyszínen - az
Allicencvev számítógépes rendszereit, feldolgozási állományait, dokumentumait, adminisztrációs feljegyzéseit és egyéb anyagait annak
ellen rzése céljából, hogy az Allicencvev betartja-e jelen Szerz dés rendelkezéseit.

7.

Továbbá az Allicencvev elfogadja, hogy a USPS és felhatalmazott képvisel i a jelen szerz dés szerinti utolsó kifizetés teljesítését követ három
(3) éven át megtekinthetik, illetve jogosultak megvizsgálni az Allicencvev bármilyen releváns könyvét, dokumentumát, feljegyzését, nyilvántartását
vagy egyéb anyagát, beleértve a jelen szerz déshez kapcsolódó tranzakciókat.

8.

Az Allicencvev
nélkül.

9.

Jelen Allicencre az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei, illetve alkalmazható törvény hiányában New York államnak a United States
Court of Appeals for the Second Circuit (Az Egyesült Államok Második Kerületi Fellebbviteli Bírósága) által értelmezett törvényei irányadók.

nem exportálhatja a LACSLink Terméket az Egyesült Államokon vagy területein kívülre a USPS el zetes írásos jóváhagyása

10. Jelen Allicenc sem részben, sem egészben nem ruházható át. Az Allicencvev megsz nése, beolvadása, kivásárlása, vagy eszközeinek bármilyen
átruházása esetén az Allicencvev jogai és kötelezettségei azonnali hatállyal megsz nnek.
11. Az Allicencvev valamennyi, jelen Allicencben említett kötelezettsége a USPS javára értend .
14. DSF2 Interface (USPS Delivery Sequence File - DSF2 )
1. Jelen Szerz dés alapján az Allicencvev a DSF2 Interface-t kizárólag a DSF2 adattermékeivel együtt használhatja olyan címeket tartalmazó lista,
rendszer, csoport vagy egyéb állomány (itt: „Levelez listák”) frissítése céljából, amelyeket levelek, lapos csomagolású küldemények, képeslapok,
csomagok, prospektusok, magazinok, hirdetések, könyvek, egyéb nyomtatott anyagok, továbbá a United States Postal Service által kezelt bármilyen
egyéb küldemény (itt: „Küldemények”) megcímezésére használnak az United States Postal Service (itt: „USPS”) általi kézbesítés biztosítása
céljából.
2. Allicencvev nek a DSF2 használatára vonatkozó joga szigorúan az Egyesült Államokra, illetve annak területeire és gyarmataira korlátozódik.
3. Az Interface használata során a Allicencvev kizárólag azon Levelez listák sorba állítására és/vagy frissítésére jogosult, amelyek az USPS-nek
átadandó Küldemények el készítésére szolgálnak.
4. Az Allicencvev nem jogosult az Interface allicencbe adására, értékesítésére, engedményezésére, az ahhoz f
jogok egyéb átruházására,
reprodukálására, bemutatására, illetve fejlesztésének, visszafejtésének, módosításának vagy egyéb megváltoztatásának megkísérlésére, vagy
annak alapján származékos munkák végzésére. Az Interface allicencbe adására, értékesítésére, engedményezésére, az ahhoz f
jogok egyéb
átruházására, vagy egyéb forgalmazására irányuló minden kísérlet semmis.
5. Az Allicencvev tudomásul veszi, hogy
a.
b.
c.
d.

a USPS a DSF2 adatok, technológia és rendszer teljes egészének egyedüli tulajdonosa, beleértve az Interface fejlesztése során használtakat
is;
a USPS tulajdonosa és jogosultja a DSF2 védjegynek, továbbá a UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL
SERVICE® és USPS® bejegyzett védjegyeknek;
Licencvev az Allicencvev számára az Interface-t kizárólag a DSF2 termékkel együtt történ , nem kizárólagos, korlátozott forgalmazására
szóló USPS-licencen alapuló használatra biztosítja; és
az Allicencvev jelen licenc alapján szerzett jogai a Licencvev nek a USPS-szel kötött Szerz désén alapulnak, és az Allicencvev
Licencvev l nem kap szélesebb kör jogokat, mint amilyeneket az Licencvev kap a USPS-t l, kivéve a Licencvev DSF2 Interface
használatára szóló jogát az DSF2 adatok elérése céljából.

6. Allicencvev az Interface-t szigorúan csak a DSF2 Termékkel együttesen használhatja; és
7. Allicencvev elismeri és elfogadja, hogy nem jogosult a USPS védjegyeinek allicencbe adására, értékesítésére, forgalmazására, reprodukálására
vagy megjelenítésére, sem az Interface vagy egyéb USPS védjeggyel ellátott termékek értékesítésére.
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6. sz. melléklet - SAP Business One Szoftver
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

5.

SAP Business One Integration for SAP NetWeaver
Az „SAP Business One integration for SAP NetWeaver” az „SAP Business One” licenc része.
®
SAP Business One Integration for SAP NetWeaver Integration Packages. Az SAP Business One integration for SAP NetWeaver Integration
Packages csomagot felár nélkül biztosítjuk; használatára külön használati feltételek vonatkoznak.
SAP Business One Starter Package User
Minimális licenckövetelmény: Egy (1) SAP Business One Starter Package User
A licencek száma öt (5) SAP Business One Starter PackageUser felhasználóban korlátozott.
Amennyiben licencvev nek a maximális öt (5) SAP Business OneStarter Package Usernél több licencre van szüksége, akkor minden
felhasználó számára SAP Business One Professional vagy Limited Professional User licencet kell beszerezni.
Az SAP Business One Starter Package User nem kombinálható semmilyen más SAP Business One Nevesített Felhasználói típussal vagy
SAP Business One termékopcióval.
Mobil hozzáférés
SAP Business One mobil hozzáférés minden SAP Business One Nevesített Felhasználó típus számára további licencdíj nélkül elérhet
(kivéve az SAP Business One Web CRM User, az SAP Business One Add-on Access User és az SAP Business One Indirect Access User
felhasználókat).
SAP Crystal Versions for SAP Business One
Az SAP az SAP Business One részeként el re konfigurált Crystal Reports jelentéseket és SAP Crystal Dashboards irányítópultokat biztosít.
Az ilyen, SAP által biztosított jelentések és irányítópultok minden SAP Business One Nevesített Felhasználó számára további licencdíj nélkül
elérhet ek.
Egy SAP Business One implementáció tartalmaz egy (1) SAP Crystal Reports felhasználót, melyre külön licencdíjat nem kell fizetni.
További jelentésekhez és irányítópultokhoz a megfelel SAP Crystal szoftverlicenc olvasási, használati és módosítási jogosultságai
szükségesek.
Az SAP Business One Crystal termékváltozatai (i) az SAP Business One alkalmazásadatokkal való Használatra korlátozottak; (ii) továbbá
vonatkoznak rájuk az SZHJ-ben meghatározott, SAP Crystalra alkalmazandó feltételek; és (iii) önálló környezetben nem telepíthet ek.
SAP Crystal Reports, SAP Business One alkalmazás verziója. Az SAP Crystal Reports SAP Business One alkalmazás verziója egyetlen, az
SAP Crystal Reports, SAP Business One alkalmazás verzióhoz hozzáférési jogot adó felhasználói licencet biztosít.
SAP Crystal Dashboard Design, SAP Business One alkalmazás verziója Az SAP Crystal Dashboard Design, SAP Business One alkalmazás
verziója egyetlen, az SAP Crystal Dashboard Design, SAP Business One alkalmazás verzióhoz hozzáférési jogot adó felhasználói licencet
biztosít. Az SAP Crystal Dashboard Design, SAP Business One alkalmazás verzió licenc nem foglalja magába az SAP Crystal Dashboard
Design licenc keretében biztosított jogosultságokat. Az SAP Crystal Dashboard Design, SAP Business One alkalmazás verzió tartalmaz egy
névre szóló SAP Crystal Dashboard Viewing, SAP Business One alkalmazás verzió licencet.
SAP Crystal Dashboard Viewing, SAP Business One alkalmazás verzió. Az SAP Crystal Dashboard Viewing, SAP Business One alkalmazás
verziólicence egyetlen, azSAP Crystal Dashboard Design, SAP Business One alkalmazás verziószoftver használatával készített irányítópultok
megtekintéséhez jogosultságot adó felhasználói licencet biztosít .
SAP Business One User Bundle

Az SAP Business One User Bundleopcionális; minden egyes új nevesített ügyfélre csak egy (1) köteg vehet licencbe. A köteg az alábbiakból áll:
három (3) SAP Business One Professional User
egy (1) SAP Business One Limited CRM User
egy (1) SAP Business One Limited Financial User
egy (1) SAP Business One Limited Logistic User
6.

SAP Business One Indirect Access Rights Package

Az „SAP Business One Indirect Access Rights Package” tíz (10) Indirect Access Userb l álló csomagot tartalmaz, a DI Szerverrel kombinálva. Az
Indirect Access User és a DI Szerver egyaránt csak a Csomag részeként vehet licencbe. Az Indirect Access User olyan Nevesített Felhasználó, aki
csak az SSP (Software Solution Provider, Szoftvermegoldás-szolgáltató) megoldásaihoz fér hozzá. Az Indirect Access User nem rendelkezik
semmilyen, magában az SAP Business One-ban lév funkcióhoz ( rlaphoz) való jogosultsággal. Minden felhasználó korlátlan számú SSP megoldáshoz
férhet hozzá. A DI Szerver licenc telepítésére szerverenként és processzoronként kerül sor, nem pedig nevesített felhasználók szerint.
7.

SAP Business One Software Development Kit (SDK)

Az „SAP Business One Software Development Kit (SDK)” egy fejleszt i eszközkészlet, amely lehet vé teszi a programozóknak, hogy interfészeket
alakítsanak ki harmadik felek alkalmazásai és az SAP Business One között, az adatbázis és a felhasználói felület szintjén egyaránt. A fejleszt i
eszközök olyan eszközökb l és interfészekb l állnak, amelyekkel az SAP Business One-hoz harmadik felek alkalmazásaiból hozzá lehet férni, és
fordítva. Minden egyes „SAP Business One Software Development Kit” licenc maximum húsz (20) egyidej leg dolgozó SDK programozó számára
biztosít jogot a használatra.
8.

SAP Business One Mér számok.

8.1
Az „SAP Business One Professional User” olyan Nevesített Felhasználó, aki az SAP Business One Szoftver támogatásával kapcsolatos
üzemeltetési feladatokat lát el. A Professional User licencre az SAP Business One telepített példányának adminisztrációjához, és a termeléssel és a
Material Resource Planning megoldással (MRP, Tárgyi er forrástervezéssel) való munkához van szükség. Az SAP Business One Professional User
magába foglalja a Limited CRM User, a Limited Financial User, a Limited Logistics User és az Indirect Access User licencek által biztosított összes
jogosultságot. A Professional User nem foglalja magában az SAP Business One Web CRM User licenc által biztosított jogosultságokat.
8.2
Az „SAP Business One Limited CRM User” olyan Nevesített Felhasználó, aki az operatív feldolgozási és információs igények támogatása
érdekében hozzáféréssel rendelkezik az SAP Business One CRM funkcionalitásához. Az SAP Business One Limited CRM User licenc magában foglalja
az Indirect Access User licenc által biztosított jogosultságokat. A Limited CRM User nem foglalja magában az SAP Business One Web CRM User licenc
által biztosított jogosultságokat.
8.3
Az „SAP Business One Limited Financial User” olyan Nevesített Felhasználó, aki az operatív feldolgozási és információs igények
támogatása érdekében hozzáféréssel rendelkezik az SAP Business One Financial funkcionalitásához. Az SAP Business One Limited Financial User
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licenc magában foglalja az Indirect Access User licenc által biztosított jogosultságokat. A Limited Finance User nem foglalja magában az SAP Business
One Web CRM User licenc által biztosított jogosultságokat.
8.4
Az „SAP Business One Limited Logistics User” olyan Nevesített Felhasználó, aki az operatív feldolgozási és információs igények
támogatása érdekében hozzáféréssel rendelkezik az SAP Business One Logistics funkcionalitásához. Az SAP Business One Limited Logistics User
licenc magában foglalja az Indirect Access User licenc által biztosított jogosultságokat. A Limited Logistic User nem foglalja magában az SAP Business
One Web CRM User licenc által biztosított jogosultságokat.
8,5
Az „SAP Business One Starter Package User”olyan Nevesített Felhasználó, aki az SAP Business One Starter Package Szoftver által
támogatott üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat lát el. Az SAP Business One Starter Package User licenc magában foglalja az Indirect Access User
licenc által biztosított jogosultságokat. Az SAP Business One Starter Package User licenc nem foglalja magában az SAP Business One Professional
User licenc által biztosított jogosultságokat.
8.6
Az „SAP Business One Limited CRM Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott SAP
Business One Professional Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP Business
One Limited CRM User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben a Licencvev
támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a „User”-re,
valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Limited CRM User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés
alapján.
8.7
Az „SAP Business One Limited Financial Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott
SAP Business One Professional Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP
Business One Limited Financial User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben
a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a
„User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Limited Financial User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján.
8.8
Az „SAP Business One Limited Logistic Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott
SAP Business One Professional Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP
Business One Limited Logistic CRM User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen.
Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Limited Logistic User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást
vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
8.9
Az „SAP Business One Limited CRM Sales Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott
SAP Business One Professional Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP
Business One Limited CRM Sales User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen.
Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Limited CRM Sales User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást
vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
8.10 Az „SAP Business One Limited CRM Service Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által
támogatott SAP Business One Professional Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját
„SAP Business One Limited CRM Service User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen.
Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Limited CRM Service User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg
támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
8.11 Az „SAP Business One Starter Package Upgrade User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által támogatott
SAP Business One Professional Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját „SAP
Business One Starter Package User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen. Amennyiben
a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a támogatást erre a
„User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Starter Package User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást vesz igénybe a
Licencszerz dés alapján.
8.12 Az „SAP Business One Starter Package Upgrade Limited Logistic User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver
által támogatott SAP Business One Limited Logistic Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAPtól saját „SAP Business One Starter Package User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen.
Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Starter Package User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást
vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
8.13 Az „SAP Business One Starter Package Upgrade Limited Financial User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver
által támogatott SAP Business One Limited Financial Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAPtól saját „SAP Business One Starter Package User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen.
Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Starter Package User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást
vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
8.14 Az „SAP Business One Starter Package Upgrade Limited CRM User” olyan Nevesített Felhasználó, aki jogosult a licencbe vett Szoftver által
támogatott SAP Business One Limited CRM Userhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, feltéve, hogy az adott Nevesített Felhasználó az SAP-tól saját
„SAP Business One Starter Package User” licencet kapott, és mindkét „User” licenc ugyanarra a futásidej adatbázisra vonatkozik, ha van ilyen.
Amennyiben a Licencvev támogatást vesz igénybe a Licencszerz dés** alapján, akkor meg kell rendelnie és teljes egészében ki kell fizetnie a
támogatást erre a „User”-re, valamint az alapjául szolgáló „SAP Business One Starter Package User”-re vonatkozóan, arra az id re, amíg támogatást
vesz igénybe a Licencszerz dés alapján.
8.15 Processzor: Minden olyan Processzort, amely a licencbe vett szoftvernek legalább egy részét futtatja, teljes egészében figyelembe kell venni.
A fizikai Processzorok megszámlálásakor a fizikai Processzor minden olyan magját, amely a licencbe vett szoftvernek legalább egy részét futtatja
(beleértve az ideiglenesen kijelölteket vagy csúcsid szakban használtakat), teljes egészében figyelembe kell venni. A virtuális Processzorok
megszámlálásakor a virtuális Processzor minden olyan magját, amely a licencbe vett szoftvernek legalább egy részét futtatja (beleértve az ideiglenesen
kijelölteket vagy csúcsid szakban használtakat), teljes egészében figyelembe kell venni. Amennyiben a szoftver kizárólag virtuális környezetben fut,
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fizikai Processzorok nem vehet k figyelembe. A Processzor mér számának kalkulálása: minden Processzor esetében a processzor els magját 1-gyel
kell szorozni, minden további magot pedig 0,5-tel. Ezután az összes Processzorra kapott értéket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.
8.16

Egyösszeg Díj/Fix Díj: a szoftverre meghatározott fix összeg csomaglicenc-díj.

8.17

Felhasználó: a Szoftvert közvetlenül vagy közvetve használó személy.

** Az SAP Business One támogatás el feltétele a licencszerz dés támogatási szerz déskiegészítésének megkötése.
9. Lokalizációk. Az SAP Business One szoftver licencei bármely, az SAP Business One szoftver által támogatott lokalizáción használhatók. Azonban
a 2010.01.01. után licencbe vett SAP Business One szoftverek esetében a licenckulcs kiadására „lokalizációnként” kerül sor. Alapesetben a kívánt
szoftver adott országra vonatkozó lokalizációja kerül kiadásra. Minden licenccel rendelkez Nevesített Felhasználó csak ahhoz a lokalizációhoz fér
hozzá, amelyre a licenckulcs kiadásra került. Az olyan dolgozók esetében, akiknek kett vagy több lokalizációhoz kell hozzáférniük, kett vagy több
Nevesített Felhasználói licencet kell biztosítani.
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