Άδεια Χρήσης Λογισµικού και Εγγυήσεις
Ενηµερωµένη έκδοση του παρόντος εντύπου: http://files.diassoftware.gr/200000394-43939448d8/EULA.pdf
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Χρήστης

ONESOFT SERVICES LTD
Web: www.DiasSoftware.gr
Email: sales@DiasSoftware.gr
Αφορά τα πακέτα λογισµικού:
• ∆ΙΑΣ-Πελατολόγιο,
• ∆ΙΑΣ-Συναλλαγές,
• ∆ΙΑΣ-Τιµολόγηση,
• ∆ΙΑΣ-Επιχείρηση
• Ετήσιο Συµβόλαιο Nέων Εκδόσεων για τα παραπάνω πακέτα
Κάθε φυσικό πρόσωπο που προσκοµίζει τιµολόγιο πώλησης µε το ΑΦΜ του ή απόδειξη πώλησης
από συµβεβληµένους µεταπωλητές µας.

Η παρούσα άδεια χρήσης λογισµικού είναι µια νόµιµη συµφωνία µεταξύ της ONESOFT SERVICES LTD
(«κατασκευαστής») και του Νόµιµου Χρήστη («Χρήστης») για τη χρήση λογισµικού της σειράς ∆ΙΑΣ µόνο από µια
επιχείρηση (ένα ΑΦΜ) του Χρήστη, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συσχετιζόµενων µέσων, έντυπου και ηλεκτρονικού
υλικού («προϊόντα / υπηρεσίες»).
Με την εγκατάσταση, αντιγραφή, πρόσβαση ή κάθε άλλη χρήση και εφαρµογή του προϊόντος, ο Χρήστης δεσµεύεται
αυτοµάτως µε τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης λογισµικού. Στην περίπτωση που ο Χρήστης δε συµφωνεί µε
τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης λογισµικού, τότε ο Χρήστης δεν πρέπει να εγκαταστήσει ή χρησιµοποιήσει µε
οποιοδήποτε τρόπο το προϊόν και τις υπηρεσίες. Το προϊόν προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
O κατασκευαστής κατέχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου την άδεια του λογισµικού περιεχοµένου του προϊόντος. Η
κατοχή των πνευµατικών δικαιωµάτων του προϊόντος δεν πωλείται, δε µεταβιβάζεται και δε δανείζεται υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες. Το αντίγραφο του προϊόντος ανήκει ως ολοκληρωµένο ενιαίο και λειτουργικό σύνολο στο
Χρήστη. Επιτρέπεται στο Χρήστη να προβεί σε εγκατάσταση του προϊόντος, σε τόσες θέσεις εργασίας όσες και οι
Άδειες χρήσης που αγόρασε εφόσον η εγκατάσταση αυτή γίνεται στην έδρα του Χρήστη και µε αποκλειστικό σκοπό τη
χρήση του από το Χρήστη.
Επιτρέπεται στο Χρήστη να δηµιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του προϊόντος, καθώς και της εµπεριεχόµενης και
δηµιουργουµένης βάσης δεδοµένων, µε όποια συχνότητα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του.
Το προϊόν περιέχει λογισµικό κώδικα, βιβλιοθήκες και τεχνολογίες που αποτελούν εξειδικευµένη τεχνογνωσία τού
κατασκευαστή και παραµένουν στην ιδιοκτησία του κατασκευαστή. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωµα µεταπώλησης ή
άλλης εµπορικής εκµετάλλευσης του προϊόντος. Για λόγους αποφυγής αθέµιτου ανταγωνισµού, ο Χρήστης δεν έχει το
δικαίωµα µεταφοράς πληροφοριών ή τµηµάτων του προϊόντος σε άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά).
Το προϊόν προσφέρεται «όπως είναι». Ο κατασκευαστής δεν ισχυρίζεται ότι είναι κατάλληλο για κάποια συγκεκριµένη
εργασία. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία, θετική ή αποθετική, προκληθεί στο χρήστη λόγω της
χρήσης του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας δεδοµένων, της απώλειας εισοδήµατος και των ζηµιών σε
τρίτους που γίνουν απαιτητές από το χρήστη. Ο κατασκευαστής δε µπορεί να εγγυηθεί ότι το προϊόν θα εργάζεται υπό
όλες τις πιθανές συνθήκες, υπάρχουσες ή µελλοντικές.
Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής και κατάλληλης χρήσης των µηχανογραφηµένων φορολογικών
στοιχείων, είτε αθεώρητων, είτε θεωρηµένων µε σήµανση φορολογικού µηχανισµού (ΕΑΦ∆ΣΣ), που περιλαµβάνονται
στο προϊόν βάσει του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
Ενδεχόµενα σφάλµατα στη λειτουργία του λογισµικού µπορούν να διορθωθούν µόνο σε επόµενη έκδοση. Για να
επωφεληθεί ο Χρήστης από αυτές τις διορθώσεις πρέπει να έχει σε ισχύ το «Ετήσιο Συµβόλαιο Νέων Εκδόσεων».
Το «Ετήσιο Συµβόλαιο Νέων Εκδόσεων» είναι προαιρετικό και αγοράζεται επιπλέον της κύριας άδειας χρήσης.
Η αγορά επιπλέον αδειών χρήσης σε καµία περίπτωση ∆ΕΝ ανανεώνουν την παροχή Νέων Εκδόσεων. Η χρονική
περίοδος παροχής αναβαθµίσεων και τηλεφωνικής υποστήριξης ανανεώνεται ΜΟΝΟ µε:
1. Αγορά «Ετήσιου Συµβολαίου Νέων Εκδόσεων»
Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), φαξ και τηλεφώνου. Αναλυτικές
πληροφορίες εδώ: http://www.diassoftware.gr/customer-support/

Η παροχή εξ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης (µέσω προγραµµάτων remote desktop) διενεργείται εφόσον ο
κατασκευαστής κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση του τεχνικού προβλήµατος και δεν έχει επιπλέον
οικονοµικό κόστος.
Ο κατασκευαστής έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους άδειας χρήσης και τις εγγυήσεις του λογισµικού ∆ΙΑΣ οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς
καµία προειδοποίηση.

