Lisensavtale Eldata proff, og Eldata tilbud

Nelfo
Felles lisens- og vedlikeholdsavtale Eldata proff og Eldata tilbud.
VED Å GODTA BESTEMMELSENE I LISENSAVTALEN AKSEPTERER DU ALLE VILKÅR OG
BETINGELSER I DENNE AVTALEN FOR BRUK AV PROGRAMVAREN MED TILHØRENDE
DOKUMENTASJON.
Generelt:
Eldata kan lisensieres i 2 ulike nivåer, Eldata-proff og Eldata-tilbud.
Eldata tilbud tilsvarer det tidligere programmet Eltilbud som gir enkel mulighet for å beregne tilbud på
mindre serviceoppdrag.
Eldata proff inneholder både det tidligere programmet Eldata (nå Eldata anbud) og det tidligere
programmet Eltilbud (nå Eldata tilbud). Dette gir mulighet til å beregne alle installasjonsjobber fra store
entrepriser og anbud til mindre service-oppdrag. Med Eldata proff-lisens vil du i tillegg kunne sette opp
automatisk overvåkning og oppdatering av dine priser og rabatter fra dine leverandører. Dette må avtales
spesielt med hver leverandør.
Eldata er registrert varemerke for en programvare som eies av Nelfo, og har som formål å rasjonalisere
anbudsberegningen av el installasjoner.
Programvaren kan anvendes under operativsystemet Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, 2008 server ,2012 server og 2016 server med flere.
Det kan eventuelt senere utvikles moduler eller tilhørende program som ikke naturlig inngår som en del av
programmet. Det vil da utvikles egne eller supplerende vedlikeholdsavtaler for disse.
I det tilfelle programvaren inkluderer bruk av lisensbelagt programvare fra tredjepart, gjelder også
tredjeparts lisensbetingelser for bruk av slik programvare.
FOR Å KUNNE BENYTTE PROGRAMVAREN, OG Å KUNNE NYTTIGGJØRE SEG SUPPORT FRA
NELFO, AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV ALLE BETINGELSER OG VILKÅR I DENNE
AVTALEN.
Lisens:
Lisensavtalen gir rett til å benytte programvaren i egen bedrift av det antall personlige brukere som det er
betalt årlig lisensavgift for. Personlig brukerlisens er knyttet til navngitt person og kan ikke overføres
mellom personer. Bruker er selv ansvarlig for å sikre at antall personlige brukere ikke overskrider det antall
brukerrettigheter som det er betalt årlig lisensavgift for.
Brukeren kan ikke:
1. Gi tilgang til flere brukere enn nevnt ovenfor
2. Gi lisensen videre til andre brukere, utleie, lease, eller på annen måte gi ovennevnte programmateriale til
andre
3. Kopiere dokumentasjonen, helt eller delvis, for noe som helst formål
4. Modifisere, oversette eller skape avledende produkt av programvare eller dokumentasjon
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5. Drive konsulent- eller kursvirksomhet på programvaren uten at dette er avtalt skriftlig med Nelfo
Opphavsrett:
All opphavsrett til og interesse i programvaren med dokumentasjon eies av Nelfo.
Ansvar og begrensninger:
Nelfo garanterer at dette programmet i all vesentlighet fungerer etter sin hensikt, og gir riktig informasjon på
utskrifter. Nelfo har ansvaret for Eldata databasen som distribueres av Nelfo med akkordtariff. Alle oppgitte
verdier på produktdata som tas inn i databasen vil være et leverandøransvar og ikke Nelfos ansvar. Bruker
har et selvstendig ansvar for å gjøre sine faglige vurderinger av resultatet før det tas i bruk.
Nelfo er ikke ansvarlig for tap som en lisenstaker eller tredjepart kan bli påført på grunn av feil i systemet, ny
versjon, eller for avbrudd, driftstap, og/eller følgeskader av enhver art, som oppstår ved installering og bruk
av programvaren, eller forhold ved ukyndig bruk. Nelfos eventuelle erstatningsansvar for tap eller skade er
begrenset til den pris som er betalt for programvaren.
Support og vedlikehold:
Nelfo skal utføre programmeringsarbeid på Eldata som det er tegnet avtale for, og holde programmet i
forsvarlig stand. Oppdateringer av programvaren vil skje fortløpende gjennom året etter hvert som
standarder, materiell, tariffer og database endres og produktet forbedres. Dette skjer normalt en til to ganger
pr år.
Support og vedlikehold gjelder kun den siste versjonen av programvaren som er gjort tilgjengelig for
lisensinnehaveren, og heller ikke tilpasning til annen programvare.
Egen oppdateringsinstruks vil følge hver ny versjon, med beskrivelse av viktige punkter som er utført. Med
denne vil også følge en installasjonsveiledning.
Vesentlige feil innen programmets definerte bruksområder som påpekes av undertegnede bruker, skal rettes
opp og ny versjon utsendes denne innen rimelig tid.
Programmessig brukersupport kan i de fleste tilfelle og innenfor ordinær arbeidstid påregnes fra Nelfo.
Nelfo bestreber seg på å være behjelpelig med teknisk veiledning i bruken av programvaren så langt den
tekniske ekspertisen i sekretariatet er tilgjengelig. En forutsetning vil alltid være at brukerne har deltatt i
brukerkurs på programvaren.
Priser:
Priser for årlig lisens- og vedlikeholdsavgift vil være i henhold til Nelfo gjeldende prislister. Som en del av
produktet Eldata inngår akkordtariff og lønnsparametere i henhold til gjeldende hovedavtale, Eldata
pakkesystem, henvisninger til norsk standard og brukerveiledning.
Betaling av vedlikehold og support:
Vedlikeholdsavgiften faktureres årlig for programpakken, samt for ekstra antall brukere utover grunnpakken
på 3 brukere. Blir ikke faktura betalt går faktura til inkasso og abonnementet blir midlertidig stoppet.

Endringer:
Nelfo kan endre betingelser for vedlikehold og support med 3 måneders varsel.

2

Lisensavtale Eldata proff, og Eldata tilbud

Lisensavtale Eldata proff, og Eldata tilbud

Oppsigelse:
Brukeren kan på et hvert tidspunkt si opp avtalen. Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig og senest 3
måneder før årsskiftet. En oppsigelse som kommer for sent medfører at avtalen også gjelder det påfølgende
år.
I så fall skal alle programmer slettes fra maskinen og alle kopier og oppgraderinger av
programvareproduktet med lisenser returneres Nelfo. (Jf. punkt om mislighold.)
Mislighold:
Dersom lisenstaker unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i lisensavtalen, eller på annen måte
vesentlig misligholder deler av avtalen, kan Nelfo heve avtalen med umiddelbar virkning. Nelfo kan da
kreve at lisenstakers bruk av Eldata umiddelbart opphører.
Nelfo kan også, ved mistanke om mislighold, foreta kontroller i bedriften for å forvisse seg om at
programmet ikke brukes i strid med denne lisensavtalens betingelser.
Som vesentlig mislighold anses bl.a.:
• Overdragelse av Eldata med tilhørende materialet til tredjepart, uten Nelfos skriftlige godkjenning
• Ulisensiert bruk av flere personer enn det er betalt lisensavgift for, eller benyttet i andre bedrifter
• Unnlatt å betale lisens eller årlig vedlikeholdsavgift.

Lovvalg og tvister:
Tvister som berører tolkning eller rettsvirkning av denne avtale med bilag, og som partene ikke kan løse
gjennom forhandlinger, skal løses ved etter tvistelovens regler med Oslo som verneting eller på annen måte
hvis partene er enige om dette.
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