-Software-overdragelse af kildekoderGENERELT…..

VIPTEC udvikler løbende på software og forfiner løsningerne og standardprogrammer. Denne
udvikling har afstedkommet en bred viden, som kommer VIPTEC’s kunder til gavn, nu og i
fremtiden.
Rettigheder og certificeringer tilkøbes samt skabeloner. Flere af disse skabeloner macroer er
underlag rettigheder som VIPTEC hverken kan eller må sælge videre til tredje mand uden at krænke
vore leverandører.
VIPTEC forbeholder sig ALLE rettigheder til den software, som VIPTEC benytter som grundlag for al
programmering og løsninger i denne forbindelse.
VIPTEC derimod, vil på given foranledning som udgangspunkt, altid udlevere en backup kopi af den
compilerede version ved en evt. overdragelseforretning. VIPTEC opretholder alle rettigheder til
SAMTLIGE pakker og drivere som benyttes i grundprogrammeringen af evt. ucompilerede versioner.
Dog kan udleveringen af source koder på de af VIPTEC fremstillede programmer kun ske efter
forudgående aftale herom.
Ved udvikling af specielle aplikationer kan det aftales, at kunden overtager rettighederne til
sourcekoderne når opgaven afsluttes og endelig betalt. Dette SKAL dog aftales inden opgaven
iværksættes, således at VIPTEC kan sikre at koden som afleveres til ikke krænker rettigheder i og
uden for VIPTEC.
VIPTEC opfordre kunden til at sikre sig så optimalt som muligt ved køb af programmeringsydelser,
således at denne ikke føler sig bundet og forpligtet af en enkelt leverandør. Det anbefales, hvilket er
både i VIPTEC’s og kundens interesse, at VIPTEC konstant og fremadrettet bruger mange resourcer
på at videreudvikling. En udvikling og viden VIPTEC ønsker at bevare og sikre.
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OVERDRAGELSE AF KILDEKODER:
I DET FØLGENDE DOKUMENT INDEHOLDES AFTALEN OM OVERDRAGELSE AF SOFTWARE OG
KILDEKODER FOR FLG.:
Program:

For lokale:

Mellem:
(I det følgende kaldet modtageren)
Og

(i det følgende kaldet VIPTEC)
Ved overdragelse af software, kildekoder (sourcekoder), samt dertilhørende filer
acceptere kunden hermed nedennævnte vilkår. Såfremt modtageren ikke acceptere
vilkårene, har modtageren IKKE ret til at få overdraget software, kildekoderne
(sourcekoder) og dertilhørende filer.
1. Modtageren forpligter sig til at behandle software, kildekoder (sourcekoder) så den forbliver
utilgængelig for uvedkommende, og i øvrigt undgå enhver risiko for at uvedkommende får
adgang til den.
2. VIPTEC afregner tid for klargøring af software, kildekoder (sourcekoder) til kunden, kr.
2.300,00 ekskl. moms
3. Software, kildekoder (sourcekoder) samt andre dertilhørende filer og dokumentation må
IKKE kopieres, videresælges eller videregives til uvedkommende tredjepart.
4. Modtageren forpligter sig til IKKE at videregive information til samarbejdspartnere, ansatte
m.v i større udstrækning, end hvad der i situationen er strengt nødvendigt. Før modtageren i
sådant tilfælde overlader information til andre, skal disse være instrueret om oplysningernes
fortrolige karakter og de skal endvidere underskrive en hemmelighedserklæring.
5. Modtageren må kun overdrage software, kildekoder (sourcekoder) til tredje part der har til
hensigt at udvikle programmet for det i dette dokument nævnte lokale. Det er modtagerens
ansvar, at tredjepart ikke kopierer, videresælger materielaet eller dele heraf. Før en således
tilladt overdragelse skal tredjepart erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for
overdragelsen og ændringen af softwaren.
6. VIPTEC yder INGEN garanti for eventuelle fejl i programmet, såfremt der udviklet eller på
anden vis ændret i det oprindeligt udleverede. Dette gælder både program, design og
kildekoder, samt evt. udleverede drivere.
7. Sikkerhedskopi: Modtageren har ret til at lave en sikkerhedskopi. Softwaren må dog kun
installeres i det ovennævnte lokale.
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8. Ophavsretten til software, kildekoder (sourcekoder) samt tilhørende filer, tilhører helt og
alene VIPTEC ApS, som har alle rettigheder helt eller delvist at anvende program, kildekoder,
drivere og tilhørende filer.
9. Backup: Som udgangspunkt forpligter VIPTEC sig til at opbevare en sikkerhedskopi af alle
filer i en perioden på 3 år fra udleveringsdatoen. Dog opbevarer VIPTEC kun en
sikkerhedskopi af det udleverede materiale. Såfremt der bliver foretaget ændringer af
modtageren eller tredjepart bortfalder denne garanti.
10. API og Open Source: I det tilfællde hvor VIPTEC har anvendt enheder eller komponenter,
som kræver en NDA (non-disclosure agreement) mellem VIPTEC og producenten af enheden,
kan og må disse dokumenter IKKE udleveres til modtageren. Kildekoder og drivere, der er
omfattet heraf, vil således være låst og ikke kunne ændres. Modtager har dog altid mulighed
for selv at søge om en NDA hos producenten og VIPTEC vil herefter have mulighed for at
åbne for adgang.
11. Design: Anvendes der symboler, ikoner og lign. kan VIPTEC ikke levere de rå filer for disse.
Dog vil de være en del af den compilerede version.
12. Erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser,
objektivt ansvar, uagsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet er i henhold
til gældende lovgivning.

UNDERSKRIFTER:
Kunden
______________________ dato______________ - ________________
VIPTEC ApS
_______________________ dato _____________ - ________________
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