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interVIEW (”Produkterne”) er udviklet af Innovative Business Software A/S (”Innovative”). 
Produkterne tilhører Innovative (og Sybase Danmark A/S med hensyn til den underliggende database 
software) og er beskyttet af ejendomsrets- og ophavsretslovgivning, internationale aftaler herom og 
anden gældende lovgivning og internationale aftaler vedrørende immaterielle rettigheder. 
Licenstagers retmæssige brug af Produkterne er betinget af, at Licenstager iagttager vilkårene i disse 
Licensbetingelser og i Købsaftalen. Produkterne består af en Sybase SQL database og sådanne 
yderligere moduler udviklet af Innovative, til hvilket Licenstager har en gyldig licens. 

Før Produkterne eller eventuelle opgraderinger heraf installeres, skal Licenstager foretage backup af 
al software på Licenstagers servere. Herudover anbefales Licenstager at foretage daglig backup af 
Produkterne. 

 

Licens 

Ved accept af Licensbetingelserne og betinget af, at vilkårene heri og i Købsaftalen til enhver tid 

iagttages af Licenstager, gives Licenstager hermed retten til at bruge Produkterne (specificeret ved 

nummerangivelse) i Købsaftalen 

Licenstager gives hermed en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at bruge Produkterne i 

Licenstagers virksomhed. Licenstager er uberettiget til at give tredjemand adgang til at bruge 

Produkterne, og Licenstager alene er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres ved brug af Produkterne. 

Licensen bortfalder i tilfælde af Licenstagers misligholdelse af betalingsforpligtelser.  

 

Særlige begrænsninger 

Licenstager er uberettiget til at modificere, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere eller 

adskille Produkterne eller dele heraf, medmindre og alene i den udstrækning sådanne dispositioner 

udtrykkelig er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Produkterne er licenseret som separate 

Produkter, og de enkelte dele af Produkterne må ikke adskilles. 

Produkterne må alene kopieres med henblik på backup-formål. 

Produkterne må alene installeres på det antal servere, som Licenstager har opnået licensret til af 

Innovative og på det antal klient-pc’ere, som Licenstager har opnået licensret til af Innovativ (antallet af 

brugere optælles som fysiske arbejdspladser, på hvilke Produkterne er blevet retmæssigt installeret). 

Sybase databasen må alene benyttes i forbindelse med interVIEW og som run-time licens. Licenstager 

må ikke etablere nye tabeller eller foretage ændringer i eksisterende tabeller, idet dog Licenstager er 

berettiget til at lave forespørgsler i databasen ved hjælp af query-værktøjer. Sybase databasen må alene 

installeres i et antal svarende til antallet af interVIEW-basislicenser.  

Produkterne må alene anvendes i forbindelse med administration af de installationer, der fremgår af 

Købsaftalen. Antallet af installationer betragtes som summen af aktive, registrerede steder og antallet af 

alarmer pr. år modtaget fra eksterne adresser, der ikke er registrerede i databasen. 

Licenstager må i det hele taget alene anvende interfaces, tillægsmoduler, koncentratorer, backup og 

sekundære servere, og alle øvrige dele af systemet, som er anført særskilt i prislisten, såfremt der er 

erhvervet en gyldig licens hertil i henhold til Købsaftalen. Såfremt der til en licens til et tillægsmodul eller 
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en anden del af systemet, i prislisten er angivet en antalsmæssig begrænsning, skal der erhverves en 

licens til det antal, som anvendes 

Eksempler på antalsmæssige begrænsninger: 

• Åbne-/lukkekontrol må kun anvendes til det antal kunder, der fremgår af Købsaftalen. 

• Videomodulet må kun anvendes til det antal kunder, der er købt licens til. 

• Tracking modulet må kun anvendes til det antal enheder, der er købt licens til. 

• Kortmodulet må kun anvendes på det antal klienter, der er købt licens til. 

• Produkterne må alene anvendes til aktiv overvågning af et antal installationer som angivet i 

Købsaftalen. 

• Licenstager må alene modtage alarmer på de protokoller, der fremgår af Købsaftalen. 

• Automatisk åbning må kun anvendes til det antal kunder, der fremgår af Købsaftalen 

 

Ansvarsbegrænsning 

Licenstager anerkender hermed, at Licenstagers eventuelle krav vedrørende Produkterne alene kan 

gøres gældende over for Licenstagers forhandler i tilfælde af, at Licenstager har indgået en Kontrakt med 

en af Innovatives forhandlere. 

Under alle omstændigheder er Innovatives ansvar betinget af grov uagtsomhed, og Innovative kan ikke 

gøres ansvarlig for skader eller krav som følge af tab af nyheder, data, indtjening eller forretning eller i 

øvrigt for specielle, indirekte, tilfældige skader eller andre følgeskader. Innovatives erstatningsansvar, 

uanset årsagen hertil og uanset omstændighederne, er begrænset til købsprisen for den pågældende 

købsordre vedrørende den systemudvikling eller vedrørende det specifikke program eller 

dokumentation, som har forårsaget tabet, og som er grundlaget for kravet. 

 

 


