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1. LICENSVILKÅR FOR eDoc 
 

1.1 Licensrettens omfang 

Fujitsu A/S (herefter kaldet ”Fujitsu”) giver herved licenstager en tidsubegrænset, uoverdragelig og 
ikke-eksklusiv brugsret for det aftalte antal navngivne brugere til de aftalte moduler af 
softwareprogrammet eDoc med tilhørende online-dokumentation samt programkode og andet 
materiale vedrørende eDoc således som dette foreligger på tidspunktet for installation hos licenstager 
(samlet: "programmet"). Brugsretten er begrænset til licenstageres egen interne brug i dennes 
sædvanlige virksomhed. Alle brugere skal være oprettet og navngivet i eDocs brugerregister. 

Brugsretten omfatte også programmets snitflader (såsom API) for så vidt angår aftalte integrationer, 
der enten i) indgår som en del af leverancen ved tilbudsafgivelse eller ii) senere tilkøbes som 
foruddefineret option(er) eller iii) tilkøbes efter særskilt aftale. Denne brugsret til snitflader/API 
gælder uden begrænsning i antallet af brugere. 

 

1.2 Kopiering af programmet 

Licenstager, er uberettiget til at kopiere programmet eller dele heraf. 

Licenstager, er dog berettiget til at tage en sikkerhedskopi af programmet, såfremt licenstager selv 
forestår driften af eDoc. Brugen af sikkerhedskopien er underlagt disse licensvilkår. 

 

1.3 Ændringer 

Licenstager er uberettiget til at foretage indgreb eller ændringer i programmet. Licenstager er 
ligeledes uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i programmet vedrørende rettighedsforhold, 
varemærker e.l. 

Licenstager er endvidere uberettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller 
dekompilering af programmet, udover hvad der måtte være tilladt i henhold til relevant lovgivning, 
der ikke kan fraviges ved aftale. 

Licenstager  er uberettiget til at foretage indgreb eller ændringer i programmet. 

 

1.4 Immaterielle rettigheder 

Fujitsu har ophavsret og enhver anden rettighed til programmet eller er berettiget til at sublicensere 
dette på vegne af tredjemand. 

 

1.5 Overdragelse 

Licenstager er forpligtet til at sikre, at programmet opbevares utilgængeligt for tredjemand. 
Licenstager er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage 
eller overgive programmet eller brugsretten til programmet til tredjemand. Såfremt det er skriftligt 
aftalt, at hosting eller anden form for driftsafvikling af programmet kan sker via tredjemand, er 
licenstager forpligtet til at påse, at den tredjemand, der forestår hostingen eller driftsafviklingen 
iagttager samtlige vilkår i disse licensvilkår. 

 

1.6 Administration af licenser 



Side 4 af 4 / 20. maj 2019 Commercial in Confidence © Fujitsu  

Alle navngivne brugere skal oprettes i eDoc’s brugerregister og dette er en forudsætning for enhver 
brug af eDoc. Det påhviler licenstager at holde brugerregisteret opdateret. Der kan opstå 
driftsforstyrrelser, såfremt brugerregisteret indeholder flere brugere end der er erhvervet gyldig licens 
til. Ved overskridelse af antal licenser, jf. ovenfor, vil der blive sendt automatisk advis herom til Fujitsu. 

Licenstager skal i øvrigt følge op på, at licenstagers brug af programmet svarer til licenstagers licens, 
og såfremt licenstager overskrider den brug, der svarer til licenstagers licens, eller dersom Fujitsu i 
øvrigt kan påvise, at der skal betales ekstra licensafgift, er Fujitsu berettiget til at fakturere licenstager 
for dette i henhold til de nedenfor fastsatte bestemmelser herom. 

 

1.7 Kontrol af licensforhold 

Licenstager meddeler Fujitsu ret til uanmeldt at kontrollere antallet af ibrugtagne licenser samt i 
øvrigt at kontrollere, at systemet anvendes i overensstemmelse med de aftalte vilkår herfor. Sådan 
kontrol kan ske ved fysisk besøg eller ved logning. Ved logning opnår Fujitsu ikke i øvrigt adgang til de 
i systemet opbevarede data udover de systemdata, der er relevante for kontrol af licensforholdene. 
Fujitsu skal informere om foretagne logninger i rimelig tid efter at disse har fundet sted. 

Licenstager skal i øvrigt give Fujitsu adgang til at gennemgå hver installation én gang i kvartalet. Efter 
Fujitsus valg i hvert enkelt tilfælde skal adgangen til denne gennemgang gives on-site eller via 
fjernopkobling til licenstagers systemer. Gennemgangene skal gøre det muligt for Fujitsu at 
kontrollere, at brugen svarer til licenstagers licens, og herunder at der ikke anvendes flere licenser end 
der er betalt for. 

 

1.8 Misligholdelse 

Såfremt licenstager misligholder disse licensvilkår, ophører licenstagers rettigheder i henhold til 
licensvilkårene, herunder brugsretten, med øjeblikkelig virkning, og licenstager er forpligtet til uden 
tilbagebetalingsret at tilbagelevere eventuelle kopier af programmet, herunder eventuelle 
sikkerhedskopier med tilhørende dokumentation. 

  

 

 


