Termeni suplimentari Adobe Content Server
Ultima actualizare la 18 iunie 2014. Această versiune o înlocuiește în întregime pe cea din 26 august 2008.
Utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului Adobe Content Server și a Serviciului asociat de semnătură de
licențiere se supune acestor Termeni Suplimentari care completează și sunt incluși în Termenii de utilizare a
Adobe.com („Termenii de utilizare”) disponibili la adresa http://www.adobe.com/go/terms_ro. Termenii cu
majuscule care nu sunt definiți aici vor avea înțelesul atribuit lor în definițiile din Termenii de utilizare.
1. Restricții pentru utilizatori.
1.1 Serviciu. Veți utiliza Serviciul doar în legătură cu Software-ul pentru semnarea digitală a licențelor generate
de Software.
1.2 Aplicații Software. Sub rezerva respectării acestor termeni, vă acordăm o licență neexclusivă, netransferabilă,
revocabilă de instalare și utilizare a Software-ului pe servere compatibile exclusiv în legătură cu Serviciul.
2. Contractul privind nivelul garantat al Serviciului.
2.1 Obiectivul de disponibilitate a Serviciului. Obiectivul nostru este de a depune eforturi rezonabile pentru a
asigura Disponibilitatea Serviciului de cel puțin 99,9%, măsurată lunar („Obiectivul de Disponibilitate a
Serviciului”). Disponibilitatea Serviciului este definită ca fiind perioada de timp în care Serviciul este capabil să
recepționeze, să proceseze și să răspundă la cereri, mai puțin perioadele de (a) Întreținere Programată,
(b) Incidente de Eroare Client și (c) forță majoră. Disponibilitatea Serviciului se calculează ca procent prin
împărțirea numărului de minute în care Serviciul este disponibil pe durata lunii în cauză (mai puțin excluderile) la
numărul total de minute din luna în cauză.
2.2 „Incident Eroare Client” înseamnă indisponibilitatea serviciilor rezultată din aplicațiile, conținutul sau
echipamentele dumneavoastră sau din actele sau omisiunile utilizatorilor Serviciului.
2.3 „Forța majoră” înseamnă cazuri fortuite, terorism, acțiuni sindicale, incendii, inundații, cutremure, acțiuni
guvernamentale, ordine sau restricții, atacuri tip blocarea accesului și alte comportamente malițioase, defecțiuni
ale utilităților sau orice alte cauze ale indisponibilității Serviciului care s-au aflat dincolo de controlul
dumneavoastră rezonabil.
2.4 „Întreținere Programată” înseamnă orice operațiune de întreținere efectuată în ferestrele noastre standard de
întreținere (în prezent între duminică 00:01 Ora Pacificului și duminică 23:59 Ora Pacificului, și în timpul
săptămânii între 18:00 Ora Pacificului și 23:59 Ora Pacificului) și orice alte operațiuni de întreținere pentru care
ați primit o notificare cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore în avans. Putem realiza operațiunile de întreținere
pe o parte sau asupra întregului Serviciu în vederea îmbunătățirii componentelor hardware sau aplicațiilor
software care operează sau susțin Serviciul, putem implementa măsuri de securitate sau remedia orice probleme
care consideră către trebuie remediată pentru funcționarea continuă a Serviciului.
3. Asistență tehnică.
Asistența tehnică este inclusă în Serviciu. Asistența tehnică include un număr nelimitat de incidente pentru
următoarele subiecte: instalare standard, defecte de produs, caracteristicile produsului, interoperabilitate,
administrare, conectivitate și migrare fișiere. Timpul țintă de răspuns este 1 zi lucrătoare. Asistența este limitată la
versiunea curentă, plus versiunea anterioară pentru o perioadă de 90 de zile de la data expedierii versiunii
curente. Toate cazurile de asistență tehnică vor fi transmise către noi de persoana de contact autorizată de
dumneavoastră.

4. Taxe.
Prin exprimarea acordului dumneavoastră cu acești termeni, veți plăti o taxă inițială prezentată la data achiziției
pentru licența de utilizare a Software-ului și a Serviciului. Aplicăm o taxă de servicii de semnătură digitală pentru
accesarea Serviciului și pentru actualizările și upgrade-urile Software-ului, plătibilă în avans în termen de 30 de
zile de la data facturii. De asemenea, vom retrage automat de pe cartea dumneavoastră de credit o taxă pentru
fiecare licență semnată de noi.
5. Durata.
Serviciile încep imediat după confirmarea plății Serviciilor și vor continua pentru o perioadă de 1 an. Ulterior,
părțile pot reînnoi Serviciile pentru perioade succesive de 1 an.
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