Tilleggsvilkår for Adobe Content Server
Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter i sin helhet versjonen av 26. august 2008.
Din bruk av Adobe Content Server-programvaren og relaterte signeringstjenester er underlagt disse
Tilleggsvilkårene som er et tillegg og inngår i Adobe.com sine bruksvilkår («Vilkår») som finnes på
http://www.adobe.com/go/terms_no. Uttrykk skrevet med store forbokstaver som ikke er definert her har
samme betydning som definert i Vilkårene.
1. Brukerrestriksjoner.
1.1 Tjenesten. Du vil kun bruke Tjenesten i forbindelse med Programvaren til å signere digitalt lisenser som
genereres av Programvaren.
1.2 Programvaren. Forutsatt at du overholder disse Vilkårene, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke overførbar,
gjenkallelig lisens til å installere og bruke Programvaren på kompatible datamaskinservere utelukkende i
forbindelse med Tjenesten.
2. Tjenestenivåavtale.
2.1 Målsetting for tjenestetilgjengelighet. Vår målsetting er å gjøre rimelig innsats for å sikre at Tjenesten er
tilgjengelig 99,9 % av tiden målt på månedlig basis («Målsetting for tjenestetilgjengelighet»).
Tjenestetilgjengeligheten er definert som tiden Tjenesten er i stand til å motta, behandle og svare på
forespørsler, unntatt (a) planlagt vedlikehold, (b) feil som oppstår på kundens side, og (c) Force majeure.
Tjenestetilgjengelighet er beregnet som en prosentverdi ved å dele antall minutter som Tjenesten er tilgjengelig
i løpet av en gitt kalendermåned (bortsett fra unntakene) på antallet minutter totalt i den gitte
kalendermåneden.
2.2 «Feil hos kunden» betyr at Tjenesten er utilgjengelig som følge av dine programvarer, innhold eller ditt
utstyr, eller handlinger eller utelatelser fra de som bruker Tjenesten.
2.3 «Force Majeure» defineres som naturkatastrofer, terrorisme, arbeidskonflikter, brann, oversvømmelse,
jordskjelv, handlinger fra myndighetenes side, ordrer eller restriksjoner, tjenestenektangrep og annen
ondskapsfull handling, svikt i energitilførsel, eller andre årsaker til at Tjenesten ikke er tilgjengelig av årsaker som
er utenfor vår kontroll.
2.4 «Planlagt vedlikehold» betyr vedlikehold som skjer i vårt standard vedlikeholdsvindu (som per i dag er
mellom lørdag 12:01 amerikansk stillehavstid og søndag 23:59 amerikansk stillehavstid, og på ukedager mellom
18:00 amerikansk stillehavstid og 23:59 amerikansk stillehavstid), og alt annet vedlikehold som du får minimum
48 timers forhåndsvarsel om. Vi kan utføre vedlikehold på noen eller alle Tjenestene for å oppgradere
maskinvare eller programvare som drifter eller støtter Tjenesten, implementere sikkerhetstiltak eller ta hånd om
andre problemer som anses som nødvendig for fortsatt drift av Tjenesten.
3. Teknisk støtte.
Teknisk støtte er inkludert i Tjenesten. Teknisk støtte inkluderer ubegrenset antall tilfeller som omfatter følgende
emner: standard installasjon, produktfeil, produktfunksjoner, kompatibilitet, administrasjon, tilkobling og
filmmigrering. Målet for responstid er 1 arbeidsdag. Støtte er begrenset til gjeldende versjon, pluss tidligere
versjoner inntil 90 dager fra leveringsdato for gjeldende versjon. Alle saker med teknisk støtte skal sendes til oss
av din autoriserte kontaktperson.

4. Avgifter.
Ved aksept av disse vilkårene skal du betale til oss en startavgift som ble presentert på det tidspunkt du kjøpte
lisensen for å bruke Programvaren og Tjenesten. Vi belaster en digital signeringsavgift som gir tilgang til
Tjenesten, oppdateringer og oppgraderinger av Programvaren. Denne avgiften skal betales innen 30 dager fra
fakturadato. I tillegg belaster vi kredittkortet ditt automatisk en kortavgift for hver lisens som er signert av oss.
5. Varighet.
Tjenesten starter når vi har bekreftet at betaling er mottatt for Tjenestene og fortsetter i 1 år. Deretter kan
partene fornye Tjenestene for 1 år om gangen.
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