Umowa licencyjna użytkownika FILTRATORA
Licencja na 1 (jedno) stanowisko komputerowe.
Preambuła
UWAGA. Przed zainstalowaniem Oprogramowania FILTRATOR należy zapoznać się z poniższym tekstem.
Stanowi on prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest oprogramowanie pod nazwą FILTRATOR.
Oprogramowaniem są programy komputerowe wyprodukowane przez ARCHES Biuro FinansowoRachunkowe, dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej, oraz niniejsza "Umowa licencyjna
użytkownika Oprogramowania FILTRATOR". Częścią oprogramowania FILTRATOR nie są nośniki danych,
na których zostało zamieszczone to oprogramowanie.
W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy należy zrezygnować z
instalacji, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania Oprogramowania
FILTRATOR w całości lub w jakiejkolwiek z jego części.
Oprogramowanie FILTRATOR jest licencjonowane a nie sprzedawane.
1. Informacja o prawach autorskich
Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone co innego wszystkie prawa autorskie, zarówno osobiste jak
i majątkowe, do wszystkich składników Oprogramowania FILTRATOR przysługują: B. Kochańska, Ł.
Nawojczyk, oraz ARCHES Biuro Finansowo- Rachunkowe H. Jankowiak w Malborku. Oprogramowanie to
chronione jest prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym
ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych.
Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
2. Strony umowy
Umowa zawierana jest między stronami: ARCHES Biuro Rachunkowe H. Jankowiak 82-200 Malbork ul.
Żeromskiego 36, zwanym dalej Licencjodawcą oraz użytkownikiem Oprogramowania FILTRATOR, będącym
osobą fizyczną lub prawną, zwanym dalej Licencjobiorcą.
3. Zawarcie umowy
Umowa zostaje zawarta poprzez zainstalowanie, zwielokrotnienie dowolną techniką lub jakiekolwiek inne
użycie Oprogramowania FILTRATOR.
4. Opis uprawnień Licencjobiorcy
4.1. Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie Oprogramowania FILTRATOR
Zabronione jest rozpowszechnianie i zwielokrotnianie oprogramowania FILTRATOR za pomocą
jakichkolwiek mediów. Dopuszczalne jest jedynie wykonanie dowolnej liczby kopii zapasowych
oprogramowania, przechowywanych na wypadek awarii.
4.2. Instalacja i użytkowanie Oprogramowania FILTRATOR
Użytkowanie programu dozwolone jest wyłącznie po wniesieniu opłat licencyjnych na rzecz Licencjodawcy i
uzyskaniu przez Licencjobiorcę kodu odblokowującego od Licencjodawcy. Po uzyskaniu kodu
odblokowującego Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania i użytkowania kopii Oprogramowania
FILTRATOR w liczbie wynikającej z wysokości wniesionej opłaty licencyjnej i uzyskanego kodu
odblokowującego, z zastrzeżeniem punktu 4.4. niniejszej Umowy.
4.3. Aktualizacja Oprogramowania FILTRATOR
Licencjobiorcy dokonujący zakupu FILTRATORA w okresie od grudnia 2011 do marca 2012 r., uzyskują
prawo do bezpłatnej rocznej aktualizacji FILTRATORA, licząc w terminie 1 roku od dnia wystawienia faktury.
Pozostali Licencjobiorcy dokonujący zakupu FILTRATORA po 31.03.2012 aktualizacje mogą zakupić wg cen
ustalonych w informacji na stronie internetowej www.filtrator.pl po wniesieniu opłaty za aktualizację.
Numer główny programu określa pierwsza liczba w numerze wersji oprogramowania FILTRATOR.
Aktualizacja oprogramowania Filtratora odbywa się automatycznie przy bieżącym podłączeniu do internetu,
komunikator zapyta się użytkownika, czy chce on dokonać aktualizacji. Dalsze czynności system dokona
automatycznie. Należy postępować zgodnie z komunikatami.
4.4. Kopie zapasowe Oprogramowania FILTRATOR

Licencjobiorca po wniesieniu opłaty licencyjnej i uzyskaniu kodu odblokowującego ma prawo do
sporządzenia dowolnej liczby kopii zapasowych Oprogramowania FILTRATOR, do użytkowania na
komputerze, na którym zainstalowany jest program FILTRATOR.
4.5. Czas i miejsce użytkowania Oprogramowania FILTRATOR
Niniejsza "Umowa licencyjna użytkownika Oprogramowania FILTRATOR" zawierana jest na czas
nieoznaczony. Licencjobiorca ma też prawo użytkować Oprogramowanie FILTRATOR bez ograniczeń
terytorialnych. W zależności od rodzaju zakupionej licencji zamawiający może zakupić oprogramowanie
zawierające limit 100 wczytań plików lub nie zawierające tego limitu.
Wczytanie wielokrotne tego samego pliku odznaczane będzie wyłącznie, jako korzystanie z 1 wczytania.
Każda modyfikacja wczytanego pliku jest nowym plikiem.
W celu testowania programu do instalacji dołączony jest plik demonstracyjny do nauki obsługi programu
FILTRATOR (plik ten nie wlicza się do powyższego limitu).
4.6. Cesja praw do Oprogramowania FILTRATOR
Niniejszej Licencji nie można scedować ani przenieść bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.
5. Ograniczenia
Zabronione jest: dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
lub modyfikacji w Oprogramowaniu FILTRATOR. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią
naruszenie prawa autorskiego i niniejszej umowy.
Najem lub dzierżawa Oprogramowania FILTRATOR; nie może być wynajmowane lub wydzierżawiane przez
Licencjobiorcę.
Deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie kodu Oprogramowania FILTRATOR lub
tłumaczenie jego formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów
obowiązującego prawa. Licencjobiorca musi zachować informację o prawach autorskich na wszystkich
kopiach oprogramowania.
6. Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi
Oprogramowanie FILTRATOR dostarczane jest w formie "takiej, jakie jest". Licencjobiorca bierze na siebie
ryzyko wynikające z użytkowania Oprogramowania FILTRATOR. Licencjodawca Oprogramowania
FILTRATOR nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że Oprogramowanie FILTRATOR będzie działać
prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania Licencjobiorcy. Licencjodawca
Oprogramowania FILTRATOR nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Oprogramowania
FILTRATOR, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń
lub programów zastępczych. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody wynikłe z użytkowania
Oprogramowania FILTRATOR i odszkodowanie dla Licencjobiorcy ograniczona jest do wysokości
wniesionych przez Licencjobiorcę opłat na rzecz Licencjodawcy.
7. Rozwiązanie umowy
Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania
FILTRATOR wygasają z chwilą rozwiązania umowy. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku naruszenia
przez Licencjobiorcę jej postanowień.
8. Skutki wygaśnięcia uprawnień do użytkowania Oprogramowania FILTRATOR
W przypadku wygaśnięcia uprawnień do użytkowania Oprogramowania FILTRATOR na skutek wyczerpania
limitu dozwolonych wczytań plików Licencjobiorca może dokupić dodatkowy pakiet jak w pkt. 4.5.
W przypadku rezygnacji z zakupu dodatkowego rozszerzenia ilości wczytań plików, FILTRATOR umożliwi w
kolejnym roku taką ilość wczytań plików, które były przewidziane w umowie licencyjnej przy zakupie
oprogramowania FILTRATOR.
9. Wybór prawa właściwego miejsca rozstrzygania sporów
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między
stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W zakresie nieuregulowanym
postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Polityka prywatności
Program, co jakiś czas łączy się z serwerem internetowym www.filtrator.pl w celu sprawdzenia istnienia
nowej wersji oprogramowania. Program przekazuje Licencjodawcy dane dotyczące licencji (nazwę
właściciela i numer licencji), nazwę użytkownika systemu oraz nazwę komputera przy nadawaniu kodu.
Dane zebrane w ten sposób mogą zostać użyte do wykrycia przypadków użytkowania programu niezgodnie
z udzieloną licencją. Program sprawdza także, czy w sieci działają kopie z tą samą nazwą rejestracji -

możliwe jest ograniczenie funkcjonalności programu.
11. Ważność Licencji
Licencja jest ważna wyłącznie z fakturą poświadczającą nazwę Licencjodawcy, nazwę Licencjobiorcy, nazwę
oraz wersję programu.

Wymagania sprzętowo-programowe
procesor: 1GHz lub więcej,
pamięć operacyjna: minimum 1 GB
system operacyjny: Windows 2000/XP/Vista/7 (polska wersja językowa)
rozdzielczość ekranu: minimum 1024x768
miejsce na twardym dysku: 150 MB
instalacja Microsoft Excel nie jest niezbędna
Wymagania co do otwieranych plików
Pliki w formacie Excel (Excel97-2003 *.XLS oraz 2007-2010 *.XLSX) + pliki CSV, TSV oraz tekstowe (TXT) o
ściśle tabelarycznej strukturze. Tabela musi posiadać pierwszy wiersz określający nazwy kolumn. Nie może
być przesunięć w komórkach i pustych przestrzeni (typu wszystko zaczyna się od 3 wiersza i 2 kolumny).
Prawidłowa tabela zaczyna się od komórki A1 gdzie jest nazwa pierwszej kolumny. Jeden arkusz Excel to
jedna tabela w Filtratorze.

Kontakt
tel./fax: (055) 272-55-73
e-mail: serwis@arches.com.pl

