02.05.2019

KNX-työkalujen ohjelmistolisenssisopimus
Ohjelmistolisenssisopimus KNX Tool työkaluille/ toukokuu 2019, Versio 6.5

Yleistä
HUOMIO! LUKEKAA TÄMÄ OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN KUIN:
A.

Asennatte mitä tahansa
tallennusvälineeseen.

KNX

Associationin

tarjoamaa

KNX

Työkalua

KNX:n

tai

verkkosivulle

tai

muuhun

B.

Avaatte mitä tahansa OHJELMISTOPAKETTIA pysyvällä tai väliaikaisella lisenssiavaimella, joka on saatu KNX
Associationilta.

KUN SUORITATTE JOTAIN YLLÄ MAINITUISTA KOHDASSA A TAI KOHDASSA B MAINITUISTA TOIMINNOISTA,
ANNATTE VAHVISTUKSEN SIIHEN, ETTÄ HYVÄKSYTTE TÄMÄN OHJELMISTOLISENSSISOPIMUKSEN EHDOT JA NE
KATSOTAAN TEIDÄN HYVÄKSYMIKSI.
ELLETTE HYVÄKSY TÄMÄN OHJELMISTOLISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, TEILLÄ EI OLE LUPA MISSÄÄN TAPAUKSESSA
ASENTAA KOHDASSA A MAINITTUA OHJELMISTOA TAI AVATA KOHDASSA B MAINITTUJA OHJELMISTOPAKETTEJA.

Yksityiskohtaisia tietoja
Sanasto ja määritelmät:
"KNX Association"

tarkoittaa KNX Association cvba, Diegem/Brussels.

“KNX Jäsen”

KNX Associationin luetteloitu jäsen

"Lisenssinsaaja"

tarkoittaa asennetun ja/tai avatun Ohjelmiston oikeutettua käyttäjää.

“KNX Työkalu”

on globaali termi, joka määrittelee jonkun tyyppisen yksittäisen KNX ohjelmistolisenssin.

"Ohjelmisto"

tarkoittaa toiminnallista Ohjelmistoa yleensä kaikkine tukikomponentteineen; jollakin alla
olevalla etuliitteellä varustettuna termi määrittelee tietyn KNX Työkalun. Ilman etuliitettä termi
määrittelee minkä tahansa KNX Työkalun.
•
•
•
•
•

“ETS”
“ETS Inside”
“ETS App”
“Falcon”
“Manufacturer Tool”

"Ohjelmistodokumentaatio"

tarkoittaa aputiedostoa Ohjelmiston osana ja kaikkia muita käsikirjoja, käyttäjän
dokumentaatiota ja muuta samankaltaista Ohjelmistoon kuuluvaa aineistoa, jota KNX
Association on toimittanut Lisenssinsaajalle Ohjelmiston yhteydessä.

“OHJELMISTOPAKETTI”

tarkoittaa Ohjelmistoa mukaan lukien Ohjelmistodokumentaatio; jollakin alla olevalla
etuliitteellä varustettuna termi määrittelee tietyn KNX Työkalun. Ilman etuliitettä termi
määrittelee minkä tahansa KNX Työkalun
•
•
•
•
•

KNX ETS App

“ETS”
“ETS Inside”
“ETS App”
“ Falcon”
“ Manufacturer Tool”

KNX Associationin kehittämä ETS:n toiminnallinen laajennus

Kolmannen osapuolen ETS App KNX Jäsenen kehittämä ETS:n toiminnallinen laajennus
Lisenssin myöntäminen:
ETS- ja ETS Inside -OHJELMISTOPAKETIT, MANUFACTURER TOOL OHJELMISTOPAKETTI ja KNX ETS App:
(0)

Sillä edellytyksellä, että Lisenssinsaaja on maksanut asiaankuuluvan lisenssimaksun, KNX Association myöntää
Lisenssinsaajalle ei-yksinoikeutetun ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää ETS-ohjelmistoa, ETS Inside -ohjelmistoa,
KNX ETS App tai Manufacturer Tool -ohjelmistoa alla määriteltyjen ehtojen mukaisesti ja käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin,
jotka on määritelty Ohjelmistodokumentaatiossa.
• Hankittaessa yksittäislisenssin nimeltä ”dongle” yhdessä useamman tietokoneen kanssa, joissa tätä lisenssiä voidaan
käyttää henkilökohtaisesti liittämällä ”dongle” kyseiseen tietokoneeseen.
• Yhdessä ETS Inside -ohjelmiston kanssa ja edellä mainitun mahdollisuuden ohella lisensoida ohjelmisto tietokoneen
donglella, Lisenssinsaaja on
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o

saattanut saada ETS Inside -ohjelmiston suoraan KNX Jäsenen myymästä KNX-tuotteesta, johon “dongle” on jo
asennettu. KNX Jäsen on siirtänyt ETS Inside -lisenssin Lisenssinsaajan MyKNX-tilille.

o

saattanut hankkia ETS Inside -ohjelmiston itse MyKNX-tililleen, minkä jälkeen hän asentaa “donglen” KNX
Jäseneltä hankittuun laitteeseen.

•

(1)

Sillä edellytyksellä, että Lisenssinsaaja on maksanut asiaankuuluvan lisenssimaksun, kyseinen KNX Jäsen myöntää oman
Lisenssisopimuksensa mukaisesti Lisenssinsaajalle ei-yksinoikeutetun ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää Kolmannen
osapuolen ETS App alla määriteltyjen ehtojen mukaisesti ja käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin, jotka on määritelty
Ohjelmistodokumentaatiossa.
• Hankittaessa yksittäislisenssi nimeltä ”dongle” yhdessä useamman tietokoneen kanssa, joissa tätä lisenssiä voidaan
käyttää henkilökohtaisesti liittämällä ”dongle” kyseiseen tietokoneeseen.

FALCON OHJELMISTOPAKETTI:
(2)

Falcon-ohjelmisto on lisenssimaksuista vapaa ja sen voi hankkia KNX:ltä. KNX Association myöntää Lisenssinsaajalle
henkilökohtaisen, ei-yksinoikeutetun ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden monistaa ja jakaa Falcon-ohjelmiston kopioita vain
loppukäyttäjille, jotka ovat hankkineet tai saaneet OHJELMISTOPAKETIN, jonka Lisenssinsaaja on luonut Falcon-ohjelmistoa
käyttämällä.

(3)

Lisenssinsaajalla on myös oikeus käyttää Falcon-ohjelmistoa voidakseen tehdä Falcon-pohjaisen OHJELMISTOPAKETIN
kolmannen osapuolen puolesta. Sen tarkoitus on jakaa Lisenssinsaajan kehittelemiä tämän ohjelmistotuotteen kopioita sen
loppukäyttäjille.
• Lisenssinsaaja on yksin vastuussa tuesta, palvelusta, päivityksistä ja teknisestä tai muusta tuesta, jota joku Falconohjelmiston kopioiden tai näytesovellusten vastaanottaja on halunnut tai pyytänyt osana Lisenssinsaajan tekemää
OHJELMISTOPAKETTIA.
• Lisenssinsaaja ei saa käyttää KNX Association tai Falcon-ohjelmisto nimeä, logoa tai tavaramerkkiä ilman KNX Associationin
antamaa kirjallista lupaa.
• Lisenssinsaaja suojaa, vapauttaa vastuusta ja pidättää KNX Associationin kaikilta vaatimuksilta tai vastuilta, jotka
aiheutuvat, Falcon-ohjelmiston käytöstä, kopioinnista tai jakelusta.

Peruuttaminen
Lisenssinsaaja hyväksyy, että peruuttamisoikeus ohjelmiston ostamista koskien menetetään heti, kun dongle aktivoidaan MyKNXverkkopalvelussa. Tällöin asennettu ohjelmisto tulee Lisenssinsaajan laajempaan käyttöön.
Jos ohjelmistoa ei ole aktivoitu MyKNX-alustalta ja jos Lisenssinsaaja haluaa peruuttaa ohjelmisto-ostoksensa, tulee Lisenssinsaajan
esittää pyyntö KNX Associationille neljäntoista (14) päivän kuluessa ohjelmiston ostamisesta. Kun KNX Association on hyväksynyt
tämän pyynnön, tulee Lisenssinsaajan palauttaa dongle KNX Associationille. Kun dongle on otettu vastaan, KNX Association
palauttaa Lisenssinsaajan suorittaman maksun.
Käyttörajoitukset:
Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta purkaa tai muuten rekonstruoida Ohjelmiston tai sen osan lähdekoodia tai tehdä lisäkopioita
Ohjelmista ja/tai Ohjelmistodokumentaatiosta tai sen osista.
Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta vuokrata, liisata, jatkolisensoida, myydä, jakaa, lainata tai muuten luovuttaa Ohjelmistoa
kolmansille osapuolille; eikä myöskään kopioida, muuttaa, muokata, yhdistää muuhun, kääntää tai luoda uusia johdannaistuotteita
tästä Ohjelmistosta tai sen osista paitsi KNX Associationin kirjallisella luvalla.
Kopiointia, jakelua ja johdannaistuotteiden luomista koskeva rajoitus ei koske KNX-projekteja, joita on tehty ETS-ohjelmistolla tai
ETS Inside -ohjelmistolla, esim. ETS:n tai ETS Insiden avulla suoritettu KNX-projektin siirto, projektin tulostus tai KNX projektien
varmuuskopiot.
Kopiointia, jakelua ja johdannaistuotteiden luomista koskeva rajoitus ei koske KNX-projekteja, joita on siirretty ETS-ohjelmistolla
tai ETS Inside -ohjelmistolla, esim. ETS:n tai ETS Insiden avulla suoritettu KNX-projektin siirto tai KNX tuotetietojen varmuuskopiot.
Kopiointia, jakelua ja johdannaistuotteiden luomista koskeva rajoitus ei koske Falcon-ohjelmistoa. Tässä tapauksessa kopiointi,
jakelu tai käyttö itse tehdyissä OHJELMISTOPAKETEISSA on sallittu niiden ehtojen mukaan, jotka on määritelty luvussa ”Lisenssin
myöntäminen”, osa (1). Muut yllä mainitut rajoitukset pysyvät kuitenkin muuttumattomina.
Lisenssinsaaja saa kopioida Ohjelmiston osittain tai kokonaan toiseen tallennuslaitteeseen vain varmuuskopiointi- ja/tai
talteenottotarkoituksia varten. Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisäksi, että hän käyttää vain KNX/EIB rekisteröimiä ja/tai sertifioimia
tuotteita Ohjelmistolla toteutettavissa projekteissa. Rekisteröityihin ja sertifioituihin tuotteisiin liittyvä rajoitus ei koske toimintoa,
joka on saatavissa Manufacturer Tool Ohjelmistossa vielä rekisteröimättömien ja sertifioimattomien tuotteiden luomista ja
testaamista varten ETS-ohjelmistossa ja ETS Inside -ohjelmistossa.
On mahdollista siirtää lisenssin nykyiseltä lisenssinsaajalta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että ETS- tai ETS Inside -lisenssin
siirtolomakkeen on asianmukaisesti allekirjoittanut alkuperäinen luvanhaltija. Kun allekirjoitettu ETS- tai ETS Inside -lisenssin
siirtolomake on asianmukaisesti vahvistettu KNX:ssä, kaikki oikeudet ja velvollisuudet ilmoitetaan tämän KNX Työkalun ohjelmiston
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lisenssisopimuksen siirrosta uudelle luvanhaltijalle (kolmas osapuoli), jolloin alkuperäinen luvanhaltija luopuu täysin oikeudesta
tähän lisenssisopimukseen.
Lisenssinsaaja hyväksyy, että hän ei käytä hankittua Ohjelmistoa KNX-järjestelmän vahingoksi. Tämä koskee erityisesti Falcon
kirjastoa, jonka Lisenssinsaaja on hankkinut itselleen tai kolmansien osapuolien puolesta omaa tai toisten kehittelyä varten.
Omistusoikeus, salassapito:
Sekä Ohjelmisto että Ohjelmistodokumentaatio ovat KNX Association ja/tai sen lisenssinantajien yhtiösalaisuuksia ja/tai suojattu
tekijänoikeudella ja muilla oikeuksilla, joiden omistajina pysyvät KNX Association ja/tai sen lisenssinantajat. KNX Association ja/tai
sen lisenssinantajat ovat omistusoikeuden, tekijänoikeuksien ja kaikkien muiden patenttioikeuksien omistajia kussakin
OHJELMISTOPAKETISSA ja niiden kaikki osat ja kopiot pysyvät KNX Association ja/tai sen lisenssinantajien etuutena.
Lisenssinsaaja ei saa mitään muuta omistusoikeutta, oikeutta tai osuutta OHJELMISTOPAKETTIIN kuin tässä myönnetyt
lisenssioikeudet.
Lisenssinsaaja ei saa poistaa mitään tavaramerkkiä, kauppanimikettä tai tekijänoikeusmerkintää OHJELMISTOPAKETISTA tai sen
kopioista, joita hän on vastaanottanut tämän Ohjelmistolisenssisopimuksen mukaan eikä mistään varmuuskopiosta ja/tai mistään
osasta, joka on yhdistetty muihin ohjelmiin.
Luottamuksellisuus:
OHJELMISTOPAKETTI toimitetaan Lisenssinsaajalle luottamuksellisesti ja Lisenssinsaaja vastaa siitä, että hän tekee kaikki
tarvittavat toimenpiteet voidakseen varmistaa näiden molempien pakettien jatkuvan omistusoikeudellisen ja luottamuksellisen
luonteen. Lisenssinsaaja ei saa missään tapauksessa paljastaa, jatkolisensoida, vuokrata, luovuttaa, liisata tai siirtää missään
muodossa OHJELMISTOPAKETTIA kolmannelle osapuolelle.
Muutokset, päivitykset:
KNX Association ja/tai KNX Member voi tehdä muutoksia OHJELMISTOPAKETTIIN. Tämä Ohjelmistolisenssisopimus ei myönnä
Lisenssinsaajalle oikeutta tai lisenssiä mihinkään Ohjelmistoa tai Ohjelmistodokumentaatiota koskeviin parannuksiin, muutoksiin
tai päivityksiin tai muihin tukipalveluihin. Lisenssinsaaja voi ostaa sellaisia tukipalveluja maksullisesti KNX Associationilta tai KNX
jäseneltä.
Takuu:
Ohjelmisto ja Ohjelmistodokumentaatio toimitetaan Lisenssinsaajalle ilmoitetussa versiossa. Jos Ohjelmistolle on myönnetty
jatkuva lisenssiavain, Ohjelmiston takuukausi on kuusi (6) kuukautta, jatkuvan lisenssiavaimen lähetyspäivästä lukien.
Ohjelmistolle, jota ei ole lisensioitu lisenssiavaimella, KNX Association ei myönnä mitään takuuta.
Kolmannen osapuolen ETS Apps osalta takuun antaa KNX Jäsen Lisenssisopimuksessa ja lisäpykälät tässä klausuulissa ”Takuu”
eivät koske sitä.
Lisenssinsaajan tulee ilmoittaa mahdollisista vioista välittömästi KNX Associationille kirjallisesti, eli kaikista heti tunnistettavista
vioista kymmenen (10) päivän kuluessa toimituspäivästä lukien. Ellei mitään kirjallisia valituksia lähetetä määräajan kuluessa, näitä
vikoja koskevia vaatimuksia ei voi enää käyttää KNX Associationia vastaan.
Näiden kuuden (6) kuukauden aikana KNX Association takaa seuraavan: Ohjelmiston asianmukaisen vaihdon, jos kysymyksessä
on takuun piiriin kuuluvat viat; että Ohjelmiston kyseinen versio toimii mukana tulevan Ohjelmistodokumentaation mukaisesti ja
että sitä voi käyttää tietokoneissa, jotka toimivat KNX Associationin antamien järjestelmävaatimusten mukaisesti. Takuu
toteutetaan Ohjelmiston korvaavalla toimituksella Lisenssinsaajan ainoana ja yksinomaisena korvauksella.
Jos korvaava toimitus ei tavoita Lisenssinsaajaa tai jos toimitusta ei voi varmistaa kolmenkymmenen (30) päivän sisällä,
Lisenssinsaajalla on oikeus pyytää Ohjelmistolisenssisopimuksen purkamista tai maksettujen lisenssimaksujen hyvittämistä. Mitään
takuuta ei anneta sille, että Ohjelmisto tai sen tietorakenteita ovat vailla vikoja. Takuu ei koske myöskään vikoja, jotka johtuvat
väärästä käsittelystä tai muista syistä, jotka ovat KNX Associationin vaikutusvallan ulkopuolella ja ilman KNX Association
myöntämää kirjallista suostumusta. Kaikki muut takuut on suljettu pois. Lisenssisopimuksen sitovan päättämisen jälkeen
lisenssimaksun palauttaminen ja/tai hyvittäminen – mistä tahansa syystä – on suljettu pois.
Vastuuvapauden rajoittaminen suorista ja epäsuorista vahingoista:
KNX Association EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSISSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA EIKÄ EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, JOTKA
JOHTUVAT TAKUUEHTOJEN RIKKOMISESTA, SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA TOIMINNASTA KUIN
SIITÄ, MITÄ ILMENEE TÄSTÄ OHJELMISTOLISENSSISOPIMUKSESTA. KNX Associationin VASTUU EI KOSKAAN MISSÄÄN
TAPAUKSESSA YLITÄ LISENSSINSAAJAN MAKSAMIA LISENSSIMAKSUJA.
Kolmannen osapuolen ETS Appsia koskeva vastuuvapauden rajoitus on esitetty KNX Jäsenlisenssisopimuksessa.
Hinnat ja maksuehdot:
Kaikki hinnat kuuluvat arvonlisäveron piiriin. Lisenssinsaaja suorittaa maksut kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun
päivämäärästä lukien, vähentämättömänä ja alennuksetta. Laskuun, jota ei makseta eräpäivään mennessä, lisätään lakisääteisen
keskuspankin diskonttokorko 2 %:n korotuksella. Korko lasketaan senhetkisen korkokannan mukaan eräpäivästä siihen asti, kunnes
kaikki erääntyneet laskut on täysin maksettu. Oikeudet kaikkiin muihin erityisvaatimuksiin pidätetään.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu:
Tähän Ohjelmistolisenssisopimukseen sovelletaan Belgian lakia ja sitä tulkitaan Belgian lain mukaan riippumatta siitä, että
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lakimääräykset olisivat ristiriidassa. Brysselin (Belgia) tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikkien riitajuttujen tai
erimielisyyksien ratkaisemiseksi KNX Association yhtiön ja Lisenssinsaajan välillä.
Sopimuksen kesto ja päättyminen:
Tämä Ohjelmistolisenssisopimus on voimassa siihen asti, kunnes se päättyy alla kuvatulla tavalla.
Tämän myönnetyn Ohjelmistolisenssisopimuksen ja lisenssin KNX Association voi irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti 15
(viisitoista) päivää ennen irtisanomista Lisenssinsaajalle, jos Lisenssinsaaja on rikkonut tämän Ohjelmistolisenssisopimuksen jotain
ehtoa.
Lisenssinsaajalla on oikeus päättää milloin tahansa ja mistä syystä tahansa Ohjelmistolisenssisopimus.
Lisenssinsaajalla ei ole mitään oikeutta hyvitykseen
Ohjelmistolisenssisopimuksen päättymisen seurauksena.

tai

vaatia

korvausten

tai

vahinkojen

maksamista

tämän

Päättyminen ei vapauta Lisenssinsaajaa sen velvoitteesta maksaa lisenssimaksut, joita on kertynyt lopulliseen päättymispäivään
mennessä.
Purettiinpa tämä Ohjelmistolisenssisopimus mistä tahansa syystä Lisenssinsaaja pidättäytyy käyttämästä OHJELMISTOPAKETTIA ja
Ohjelmistoa ja Ohjelmistodokumentaatiota. Luovutettu lisenssiavain on palautettava täydellisenä välittömästi ja ilman erillistä
pyyntöä kirjattuna kirjeenä KNX Association yhtiölle. Kaikki luovutetun lisenssiavaimen ja/tai yllä mainitun OHJELMISTOPAKETIN
kopiot hävitetään. Tämä määräys ei koske Falcon Runtime lisenssejä. Salassapitoa koskeva määräys pysyy voimassa tämän
Ohjelmistolisenssisopimuksen päättymisen jälkeen.

Sekalaista:
Tämän Ohjelmistolisenssisopimuksen jonkun määräyksen pätemättömyys ei vaikuta tämän Ohjelmistolisenssisopimuksen
mihinkään
muuhun
osaan.
Tämä
Ohjelmistolisenssisopimus
muodostaa
täydellisen
ja
yksinomaisen
tätä
Ohjelmistolisenssisopimusta koskevan todistuksen osapuolten välillä. Tätä Ohjelmistolisenssisopimusta ei saa muuttaa, muokata
tai mukauttaa muuten kuin kirjallisella vahvistuksella.
Yksityisyyttä koskien viitataan KNX Associationin tietosuojatietoihin, jotka löytyvät KNX Associationin verkkosivulta. Lisenssin saaja
täten vahvistaa olevansa tietoinen, että KNX Association on oikeutettu ottamaan häneen uudelleen yhteyttä, kun lisenssin saaja on
saanut KNX Associationin lisenssin ja luonut pakollisen MyKNX-tilin. Lisenssin saaja voi milloin vain katkaista kaikki myöhemmät
yhteydet.
Lisenssinsaaja hyväksyy, että Kolmannen osapuolen ETS Apps tapauksessa, KNX Associationilla on oikeus välittää hänen
henkilökohtaiset tietonsa asiaankuuluvalle KNX jäsenelle hänen ja Lisenssinsaajan välisen tulevan kontaktin ylläpitämistä varten.
Näiden yksityisten tietojen käsittely olennaisen KNX-jäsenen kautta ja mahdollisuudet katkaista kaikki myöhemmät yhteydet
Lisenssinsaajan ja KNX-jäsenen väliltä annetaan olennaisen KNX-jäsenen Lisenssisopimuksessa.
Poikkeukset:
Kaikki oikeudet, joita ei ole selvästi ilmaistu tässä Ohjelmistolisenssisopimuksessa pidätetään.
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