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KNX Araçları Yazılım Lisans Anlaşması
KNX Araçları için Yazılım-Lisans Anlaşması/Mayıs 2019, Sürüm 6.5

Genel Açıklama
DİKKAT!

AŞAĞIDAKİ FİİLLERİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU LİSANS ANLAŞMASINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ:

A.

KNX’e ait ya da başka bir web sitesi veya diğer herhangi veri depolama ortamı aracılığıyla KNX Kuruluşu’ndan tedarik edilmiş
olan her türlü KNX Araçları’nın kurulumu.

B.

KNX Kuruluşu’ndan alınmış kalıcı ya da geçici bir lisans anahtarı ile her türlü YAZILIM PAKETİ’nin kilidinin açılması.

YUKARIDA AÇIKLANMIŞ OLAN EYLEMLERİN HERHANGİ BİRİSİNİ A NOKTASINDA VEYA B NOKTASINDA
GERÇEKLEŞTİRMEK SURETİYLE, İŞBU YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI’NIN ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ
VE BUNDAN BÖYLE TARAFINIZCA KABUL EDİLMİŞ SAYILACAĞINI ONAYLAMAKTASINIZ.
İŞBU YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI’NIN ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, A NOKTASINDA BELİRTİLEN
YAZILIMIN KURULUMUNU YAPMANIZA YA DA B NOKTASINDA AÇIKLANAN YAZILIM PAKETLERİNİN KİLİTLERİNİ
AÇMANIZA HİÇ BİR ŞEKİLDE İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

Ayrıntılar
Hüküm ve Tanımlar:
“KNX Kuruluşu”

Diegem / Brüksel’de bulunan Sınırlı Sorumlu KNX Kuruluşu’nu ifade etmektedir,

“KNX Üyesi”

KNX Kuruluşu’nun kayıtlı Üyesini ifade etmektedir,

“Lisans Sahibi”

Yazılım’ın kurulumunu yapmış ve/veya kilidini açmış olan hak sahibi kullanıcıyı ifade etmektedir,

“KNX Aracı”

her türlü ayrı KNX yazılım lisansını tanımlayan küresel bir terimi ifade etmektedir,

“Yazılım”

genel anlamda bütün destekleyen bileşenleri ile birlikte işletimsel Yazılım’ı ifade etmektedir;
aşağıdaki ön eklerden birisi ile birlikte söz konusu terim belirli bir KNX Aracı’nı belirtir. Ön ek
olmadığı hallerde ise herhangi bir KNX Aracı’nı belirtmektedir.
•
•
•
•
•

“ETS”
“ETS Inside”
“ETS Uygulaması”
“Falcon”
“Manuacturer Tool”

“Yazılım dokümantasyonu”

Yazılım’la bağlantılı olarak KNX Kuruluşu tarafından Lisans Sahibi’ne, Yazılım’la ilgili sağlanan ve
Yazılım’ın bir bölümünü teşkil eden yardım dosyası ve her türlü diğer el kitapları, kullanıcı
dokümantasyonu ve diğer ilişkili malzemeleri ifade etmektedir,

“Yazılım Paketi”

Yazılımdokümantasyonu dahil Yazılım’ı ifade eder; aşağıdaki ön eklerden birisi ile birlikte söz
konusu terim belirli bir KNX Aracı’nı belirtir. Ön ek olmadığı hallerde ise herhangi bir KNX Aracı’nı
belirtmektedir,
•
•
•
•
•

KNX ETS Uygulaması

“ETS”
“ETS Inside”
“ETS Uygulaması”
“Falcon”
“Manuacturer Tool”

ETS için KNX Kuruluşu tarafından geliştirilmiş olan işlevsel uzantıyı ifade etmektedir,

Üçüncü Şahıs ETS Uygulaması ETS için bir KNX Üyesi tarafından geliştirilmiş olan işlevsel uzantıyı ifade etmektedir,
Lisans Verilmesi:
ETS YAZILIM PAKETİ, ETS Inside YAZILIM PAKETİ, ÜRETİCİ ARACI YAZILIM PAKETİ ve KNX ETS Uygulaması:
(0)

Lisans Sahibi’nin ilişkili lisans ücretini ödemesi koşuluyla, KNX Kuruluşu, aşağıda açıklanmış olan şart ve koşullar kapsamında
Yazılım dokümantasyonunda tanımlanmış olan amaçlar ve uygulamalar dahilinde, Lisans Sahibi’ne bir adet münhasır olmayan
ve başkasına devredilemez ETS Yazılım, ETS Inside Yazılımı,KNX ETS Uygulaması ya da Üretici Araç Yazılımı kullanım hakkı
verir.
• Birçok bilgisayarlarda kullanılmak üzere bir adet 'Dongle' adı altında satın alınan lisans, ilgili bilgisayara takılarak
kullanılabilir;
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• ETS Inside Yazılımı ve yukarıda bahsedildiği gibi yazılımın bir dongle aracılığıyla bir bilgisayara lisanslanması olasılığıyla ilgili
olarak Lisans Sahibi
o

ETS Inside Yazılımını doğrudan KNX Üyesi tarafından satılan ve halihazırda bir “dongle” takılı olan bir KNX
ürününden almış olabilir. KNX Üyesi ETS Inside Lisansını Lisans Sahibinin MyKNX hesabına aktarmış olacaktır.

o

ETS Inside Yazılımını kendisi MyKNX hesabından almış olabilir, sonrasında KNX Üyesinden aldığı “dongle”ı cihaza
takar.

(1) Lisans Sahibi’nin ilişkili lisans ücretini ödemesi koşuluyla, ilgili KNX Üyesi, aşağıda açıklanmış olan şart ve koşullar ile Yazılım
dokümantasyonunda tanımlanmış olan amaçlar ve uygulamalar dahilinde, Lisans Sahibi’ne bir adet münhasır olmayan ve
başkasına devredilemez ETS Yazılım, KNX ETS Uygulaması ya da Üretici Araç Yazılımı kullanım hakkı verir.
• Birçok bilgisayarlarda kullanılmak üzere bir adet 'Dongle' adı altında satın alınan lisans, ilgili bilgisayara takılarak
kullanılabilir
FALCON YAZILIM PAKETİ:
(2)

Falcon-Yazılımı, lisans ücretlerinden bağımsızdır ve KNX’ten edinilebilir. KNX Kuruluşu, Lisans Sahibi’ne Falcon-Yazılım’ı
çoğaltma ve sadece Falcon Yazılımı’nı kullanarak oluşturduğu YAZILIM PAKETİNİ satın almış ya da edinmiş olan
son-kullanıcılara Falcon-Yazılım’ının kopyalarını dağıtma konusunda kişisel, münhasır olmayan ve başkasına devredilemez bir
hak verir.

(3)

Bununla birlikte Lisans Sahibi Falcon Yazılım’ı, Lisans Sahibi’nin kendi son-kullanıcıları için geliştirdiği bu yazılım ürününün
kopyalarını dağıtma niyetine sahip üçüncü bir şahıs adına Falcon tabanlı YAZILIM PAKETİ üretmek amacıyla kullanma hakkına
sahiptir.
• Lisans Sahibi, kendisinin oluşturduğu YAZILIM PAKETİ’nin bir parçası olarak Falcon-Yazılım’ının kopyalarını ya da örnek
uygulamalarını edinmiş olan herhangi bir şahıs tarafından talep edilen ya da istenen destek, teknik ya da diğer her türlü
yardım konusunda münferiden sorumludur.
• Lisans Sahibi, KNX Kuruluşu’nun yazılı izni olmaksızın KNX Kuruluşu’na ya da Falcon Yazılım’a ait isimleri, logoları ya da ticari
markaları kullanmaz.
• Lisans Sahibi, Falcon-Yazılımı’nın kullanımından, çoğaltılmasından ya da dağıtımından ortaya çıkan her türlü hak talepleri
veya yükümlülükler karşısında, KNX Kuruluşu’nu korur, tazmin eder ve masun tutar.

Fesih
Lisans Sahibi, çevrimiçi MyKNX platformunda dongle etkinleştirilir etkinleştirilmez Yazılım satın alımını feshetme hakkının
kaybedildiğini ve bu şekilde kurulu Yazılımın Yazılım Sahibi tarafından daha fazla kullanılamayacağını kabul eder.
Yazılımın MyKNX Platformunda etkinleştirilmemiş olması ve Lisans Sahibinin Yazılım satın alımını feshetmek istemesi durumunda,
Yazılımın satın alınmasından sonraki on dört (14) gün içinde KNX Kuruluşuna bir talep gönderilecektir. Bu talebin KNX Kuruluşu
tarafından onaylanmasından sonra, Lisans Sahibi dongle'ı KNX Kuruluşuna iade edecektir. Dongle’ın alınmasından sonra, KNX
Kuruluşu, ödenen Lisans ücretlerinin iadesine devam edecektir.
Kullanım sınırlaması:
Lisans Sahibi, Yazılım’ın veya herhangi bir bölümünün tersine mühendisliğini yapma ya da diğer herhangi bir şekilde kaynak kodlarını
yeniden oluşturma ya da Yazılım’ın ve/veya Yazılım dokümantasyonunun tamamının ya da herhangi bir bölümünün farklı kopyalarını
yapma hakkına sahip değildir.
KNX Kuruluşu’nun önceden yazılı onayı olmadan,Lisans Sahibi, Yazılım’ı üçüncü şahıslara kiralama, alt-lisanslama, satma, dağıtma,
ödünç verme ya da diğer herhangi bir şekilde verme, ve buna ek olarak Yazılım’ın tamamını ya da herhangi bir bölümünü kopyalama,
uyarlama, birleştirme, tercümesini yapma ya da Yazılım’ın tamamına ya da herhangi bir bölümüne dayandırılmış bir türevsel çalışma
yapma hakkına sahip değildir.
Kopyalama, dağıtma ve türevsel çalışma oluşturma konusundaki sınırlamalar, örneğin ETS veya ETS Inside, ya da bir proje çıktısı
veya bir proje yedekleme vasıtasıyla yürütülen bir KNX projesi gibi ETS-Yazılımve ETS Inside Yazılımı ile oluşturulmuş KNX projeleri
için geçerli değildir.
Kopyalama, dağıtma ve türevsel çalışma oluşturma konusundaki sınırlamalar, örneğin ETS veya ETS Inside ile bir proje yedekleme
veya KNX ürün verilerinin yedeklenmesi vasıtasıyla yürütülen bir KNX projesi gibi ETS-Yazılımve ETS Inside Yazılımı ile oluşturulmuş
KNX projeleri için geçerli değildir.
Kopyalama, dağıtma ve türevsel çalışma oluşturma konusundaki sınırlamalar, Falcon-Yazılım için geçerli değildir. Bu durumda,
kopyalama, dağıtma ya da kendisi tarafından oluşturulan YAZILIM PAKETİ’nde kullanım fiillerine, ‘Lisans verilmesi’ başlıklı bölümün
(1). Bölümünde açıklanan koşullara göre izin verilmektedir. Bununla birlikte yukarıda açıklanmış olan sınırlamalar aynen geçerli kalır.
Lisans Sahibi, yalnızca yedekleme ve/veya yeniden oluşturma amaçları için Yazılım’ı tamamen ya da kısmen başka bir ortama
kopyalayabilir. Buna ek olarak Lisans Sahibi, Yazılım’la gerçekleştirilen projelerde sadece KNX / EIB tescilli ve/veya onaylı ürünler
kullanmayı kabul eder. Tescilli ve onaylı ürünlerle ilgili sınırlamalar, ETS-azılım’daki ve ETS Inside Yazılımı’ndaki henüz
tescillenmemiş ve onaylanmamış ürünlerin oluşturulması ve test edilmesi amacıyla Üretici Araç Yazılımı’nda bulunan işlevler için
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geçerli değildir.
ETS veya ETS Inside Lisans Devir formunun orijinal lisans sahibi tarafından uygun şekilde imzalanması şartıyla, lisansın mevcut lisans
sahibinden üçüncü bir şahsa devredilmesi mümkündür. İmzalanan ETS veya ETS Inside Lisans Devir formu KNX tarafından usulüyle
onaylandıktan sonra, bu KNX Tools Yazılım Lisansı Anlaşmasında ifade edilen tüm haklar ve görevler yeni lisans sahibine (üçüncü
şahsa) devredilirken orijinal lisans sahibi de bu lisans anlaşmasındaki bütün haklarından vazgeçer.
Lisans Sahibi, KNX sisteminin zararına olacak şekilde elde edilmiş yazılım kullanmamayı kabul eder. Bu durum, özellikle kendisi ya da
başkaları hesabına olacak şekilde bir geliştirme işlemi amaçlı olarak Lisans Sahibi’nin kendisi için veya üçüncü şahıslar adına edinmiş
olduğu Falcon kütüphanesi için geçerlidir.
Mülkiyet, Gizlilik:
Hem Yazılım, hem de Yazılım dokümantasyonu, KNX Kuruluşu’nun ve/veya lisans sağlayıcılarının şirket sırlarıdır ve/veya KNX
Kuruluşu’nun ve/veya lisans sağlayıcılarının sahipleri bulundukları telif hakları ve diğer haklarla korunmaktadırlar. KNX Kuruluşu
ve/veya onun lisans sağlayıcıları, her YAZILIM PAKETİ’nin ve tüm kısımlarının ve KNX Kuruluşu ve/veya onun lisans sağlayıcıları
tarafından elde edilmiş tüm tasarruf haklarının, telif haklarının ve diğer tüm mülkiyet haklarının sahipleridir.
Lisans Sahibi, işbu belge ile tanınmış lisans hakları haricinde YAZILIM PAKETİ üzerinde herhangi bir tasarruf hakkına, diğer haklara
ya da çıkarlara sahip değildir.
Lisans Sahibi, işbu Yazılım Lisans Anlaşması kapsamında edinmiş olduğu YAZILIM PAKETİ’nden ya da kopyalarından ve herhangi bir
yedek kopyadan ve/veya diğer programlarla birleştirilmiş olan herhangi bir bölümden, hiç bir tescilli markayı, ticari ismi ya da telif
hakkı bildirimini kaldırmaz
Mahremiyet:
YAZILIM PAKETİ, Lisans Sahibi’ne mahremiyet ilkesine dayalı olarak teslim edilmiştir ve Lisans Sahibi bu her iki paketin sürekli
şekilde olmak üzere mülkiyetini ve gizli durumunu güvenli kılmak için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirir. Lisans Sahibi, bilhassa hiç
bir üçüncü şahısa YAZILIM PAKETİ’ni herhangi bir şekilde açıklamaz, alt lisanslamaz, kiralamaz, devretmez ya da aktarmaz.
Değişiklikler, güncellemeler:
YAZILIM PAKETİ, KNX Kuruluşu ve/veya KNX Üyesi tarafından yapılacak değişikliklere tabidir. İşbu Yazılım Lisans Anlaşması, Lisans
Sahibi’ne Yazılım’ı ya da Yazılım dokümantasyonunu hiç bir şekilde geliştirme, değiştirme ya da güncelleme hakkı vermez. Lisans
Sahibi, söz konusu destek hizmetlerini, bedeli karşılığında KNX Kuruluşu’ndan ya da KNX Üyesi’nden satın alabilir.
Garanti:
Yazılım ve Yazılım dokümantasyonu, Lisans Sahibi’ne gösterilmiş sürüm olarak teslim edilmiştir. Yazılım için kalıcı bir lisans anahtarı
verilmesi halinde, Yazılım için garanti süresi, kalıcı lisansın gönderildiği tarihten itibaren başlamak üzere altı (6) aydır.
Bir lisans anahtarı ile lisanslanmış olmayan Yazılım için, KNX Kuruluşu, herhangi bir garanti vermez.
Üçüncü şahıs ETS Uygulamaları için, KNX üyesi’nin Lisans Anlaşması’nda garanti verilmiştir ve bu maddedeki bir sonraki
paragraflarda ‘Garanti’ geçerli değildir.
Lisans Sahibi, her türlü olası hatayı derhal, yani bütün hemen belirlenebilir hataları, teslimattan sonraki on (10) gün içinde KNX
Kuruluşu’na yazılı olarak bildirir. Belirlenmiş olan gecikme süresi içinde herhangi bir yazılı şikayette bulunulmaması durumunda, söz
konusu hatalar için KNX Kuruluşu aleyhine herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Söz konusu altı (6) ay içinde, KNX Kuruluşu şu hususları garanti eder: garanti verilmiş hatalar olması halinde Yazılım’ın doğru şekilde
değiştirilmesi; Yazılım’ın ilgili sürümü, mevcut Yazılım dokümantasyonuna göre çalışmaktadır ve KNX Kuruluşu tarafından açıklanmış
sistem gerekliliklerine sahip bilgisayarlar üzerinde çalıştırılabilir. Söz konusu garanti, Lisans Sahibi’nin tek ve münhasır tedbiri olarak
Yazılım’ın ikame teslimatı ile güvenceye alınmaktadır.
İkame teslimatın Lisans Sahibi’ne ulaşmaması ya da teslimatın otuz (30) gün içinde gerçekleştirilememesi durumunda, Lisans Sahibi
işbu Yazılım Lisans Anlaşması’nın feshini ya da ödenmiş olan lisans ücretleri üzerinden bir indirim yapılmasını talep etme hakkına
sahiptir. Yazılım’da ya da veri yapısında yazılım hataları bulunmayacağına dair herhangi bir garanti verilmemektedir. Söz konusu
garanti, KNX Kuruluşu’nun yazılı izni olmaksızın, gereğince düzgün şekilde yapılmayan elleçlemelerden kaynaklanan hatalar ya da
KNX Kuruluşu’nun tesiri dışındaki nedenlerden ortaya çıkan kusurlar için geçerli değildir. Diğer her türlü garantiler hariç tutulmuştur.
İşbu Lisans Anlaşması’nın sona ermesinden sonra – her ne sebeple olursa olsun – lisans ücretinin geri ödenmesi ve/veya iade
edilmesi hariç tutulmuştur.
Doğrudan ve dolaylı zararlar için sorumluluk sınırlaması:
KNX Kuruluşu, İŞBU YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI’NDA AÇIKLANAN HALLER DIŞINDA HİÇ BİR DURUMDA GARANTİNİN İHLALİ,
SÖZLEŞMENİN İHLALİ, İHMAL YA DA DİĞER EYLEMLERDEN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN VE DOLAYLI ZARARLAR İÇİN SORUMLU
TUTULMAZ. HİÇ BİR DURUMDA, KNX Kuruluşu’nun SORUMLULUĞU, LİSANS SAHİBİ TARAFINDAN ÖDENEN LİSANS ÜCRETLERİNİ
AŞMAZ.
Üçüncü şahıs ETS Uygulamaları için, sorumluluk sınırlaması, KNX Üyesi’nin Lisans Anlaşması’nda açıklanmıştır.
Fiyat şartı ve ödeme koşulları:
Bütün fiyatlar, ilişkili geçerli K. D. V. Ödemeleri’ne tabidir. Ödemeler, Lisans Sahibi tarafından fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün
içinde herhangi bir indirim yapılmaksızın ve nakit olarak ödenir. Vadesinde ödenmeyen bir fatura bedeli, yasal olarak merkez
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bankasının iskonto oranının % 2 fazlası ile günlük olarak hesaplanan ve vadesi gelmiş tüm ödemelerin tamamen tahsil edilmesine
kadar geçen süre için olmak üzere artırılır. Diğer herhangi bir hak talebi için yapılacak işlemler saklıdır.
Geçerli Yasa ve anlaşmazlıklar:
İşbu Yazılım Lisans Anlaşması, mevcut yasaların hükümlerinin herhangi bir şekilde uyuşmazlığına bakılmaksızın Belçika yasalarına
tabidir ve buna uygun olarak yorumlanır. KNX Kuruluşu ile Lisans Sahibi arasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların ve ihtilafların
çözümü için Brüksel (Belçika) mahkemeleri, münhasır yargı yetkisine sahiptir.
Anlaşma Süresi ve Fesih:
İşbu Yazılım Lisans Anlaşması, aşağıda açıklanan şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.
İşbu Yazılım Lisans Anlaşması ve bununla birlikte verilen lisans, Lisans Sahibi tarafından işbu Yazılım Lisans Anlaşması’nın herhangi
bir hükmünün ihlal edilmesi durumunda, KNX Kuruluşu tarafından onbeş (15) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle
feshedilir.
Lisans Sahibi, işbu Yazılım Lisans Anlaşması’nı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenden dolayı feshetme hakkına sahiptir.
İşbu Yazılım Lisans Anlaşması’nın feshi halinde Lisans Sahibi, herhangi bir tazmin ya da telafi veya zarar ödemesi talep etme hakkına
sahip değildir.
İşbu Anlaşma’nın feshi, Lisans Sahibi’nin fiili fesih tarihine kadar tahakkuk eden herhangi bir lisans ücretini ödeme yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
İşbu Yazılım Lisans Anlaşması’nın herhangi bir nedenden dolayı feshi durumunda, Lisans Sahibi, YAZILIM PAKETİ’nin ve Yazılım’ın ve
Yazılım dokümantasyonunun her türlü kullanımını durdurur ve ayrıca verilmiş olan lisans anahtarı, önceden talep edilmesine gerek
kalmaksızın derhal ve eksiksiz olarak KNX Kuruluşu’na taahhütlü mektupla iade edilir. Verilmiş olan lisans anahtarının ve/veya
YAZILIM PAKETİ’nin yukarıda açıklanmış olan tüm kopyaları imha edilir. İşbu hüküm, Falcon Çalışma Süresi Lisansları için geçerli
değildir. Her durumda mahremiyet hükmü, işbu Yazılım Lisans Anlaması’nın feshi halinde de geçerliliğini sürdürür.
Çeşitli Hükümler:
İşbu Yazılım Lisans Anlaşması’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, işbu Yazılım Lisans Anlaşması’nın diğer herhangi bir bölümünü
olumsuz şekilde etkilemez. İşbu Yazılım Lisans Anlaşması, tarafların aralarında imzaladıkları işbu Yazılım Lisans Anlaşması ile ilgili
eksiksiz ve münhasır bildirimi teşkil eder. İşbu Yazılım Anlaşması, yazılı onay verilmediği sürece değiştirilemez, tadil edilemez ya da
farklı hale getirilemez.
Gizlilikle ilgili olarak, KNX Kuruluşu web sitesinden başvurulabilecek KNX Kuruluşu genel gizlilik beyanı referans alınır. İşbu belgeyle
Lisans Sahibi, KNX Kuruluşundan bir lisans alarak ve zorunlu şekilde MyKNX hesabını oluşturarak KNX Kuruluşuna kendisiyle daha
fazla iletişim kurma hakkını verdiğinin farkında olduğunu onaylar ancak Lisans Sahibi istediği zaman daha fazla iletişim almaktan
vazgeçme seçeneğine sahiptir.
Lisans Sahibi, üçüncü şahıs ETS Uygulamaları halinde, KNX Kuruluşu’nun kendisi ile Lisans Sahibi arasındaki başka iletişimler
kurulması amacıyla ilişkili KNX üyesi’ne kendi kişisel ayrıntılarını bildirme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu kişisel bilgilerin ilgili
KNX üyesi tarafından işlenmesi ve Lisans Sahibi ile KNX Üyesi arasındaki herhangi bir iletişimden vazgeçme seçenekleri, ilgili KNX
üyesinin Lisans Sözleşmesinde verilmektedir.
İstisnalar:
İşbu Yazılım Lisans Anlaşması’nda açıkça ifade edilmemiş olan bütün haklar, saklıdır.

2014-2019 KNX Kuruluşu. Bütün hakları saklıdır.
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