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VetSoftware.eu V2
popis licencí programu
verze 1.0.0, 23.11.2006

Popis dokumentu: předmětem dokumentu je podrobný popis licencí které je možné provozovat v produktu. Ceny
za jednotlivé licence zde nejsou uvedeny a je možné je nalést v ceníku na webových stránkách autora
http://www.vetsoftware.eu

Úvod
Oproti první verzi programu je nyní kompletně přepracována problematika licencí. Změny vycházejí nejčastěji z
poznatků a připomínek uživatelů našeho software. Výsledkem je několik základních variant jak licence využívat.
Základní popis licencí
•
•

jednotlivé licence jsou uloženy v licenčních souborech. Licenční soubor je možné získat elektronickou
poštou, stažením ze sítě Internet nebo na CD s programem
vlastní licence nejsou omezeny časem, vlastník licence jí může používat po neomezeně dlouhou dobu (s
ohledem na ochranné prvky licencí, viz. níže)

Ochranné prvky licencí
Z důvodu ochrany jednotlivých licencí proti případnému zneužití se na licence vztahují následující pravidla:
•
•
•

•

údaje zákazníka uložené v licenci není možné v aplikaci měnit, změna je možná pouze po dohodě s
autorem
jednotlivé soubory licence jsou šifrovány, při jakémkoliv pokusu o jejich změnu dojde k znehodnocení
licence
platnost licenčního souboru je omezena na 12 měsíců, obnovení platnosti souborů je ZDARMA a zákazník
bude před vypršením uvedené lhůty dostatečně včas programem a informován o potřebě obnovy
licenčních souborů
autor má právo platnost licence v případě potřeby měnit

Základní struktura licencí
Licence se rozlišují podle možnosti použítí v programu:
a)
b)
c)
d)
e)

licence ordinace/společnosti - registrace programu (LO)
licence lékaře (LL)
neomezená licence lékaře (NLL)
licence uživatele (LU)
demo licence (LD)

Označení v závorce je použito v ceníku.
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Obecný popis možností použítí licencí
Program „VetSoftware V2“ je možné provozovat následujícími způsoby:
–
–
–
–

samostatným lékařem
více samostatně pracujícími lékaři (každý má na účetních dokladech své údaje)
více lékaři, vystupujícími na účetních dokladech údaji (jméno, IČO ...) jedním z lékařů
jiným subjektem (např s.r.o., sdružení) vystupujícím na účetních dokladech svými údaji

Popis jednotlivých licencí

A) LICENCE ORDINACE/SPOLEČNOSTI
–
–
–
–

licenční soubor obsahuje následující údaje: název zařízení, ulice, PSČ a město, IČO, název společnosti pro
tiskovou sestavu
adresa (ulice, PSČ, město) se používá pro tisk hlavičky daňových dokladů
tato licence neumožňuje práci v programu, jedná se o základní registraci a povoluje přihlášení jako
správce („administrator“) a vložení dalších licencí lékařů nebo uživatelů
tato licence je ZDARMA

B) LICENCE LÉKAŘE
–
–
–
–

licenční soubor obsahuje následující údaje: titul, jméno a příjmení, IČO, číslo lékařské komory
licence lékaře je časově omezená (viz. Ochranné prvky licencí)
licence je vázaná k licenci ordinace/společnosti
obnovování platnosti licence je ZDARMA

C) NEOMEZENÁ LICENCE LÉKAŘE
–
–
–

rozšířená licence lékaře není vázána na licenci ordinace/společnosti, je možné ji využívat v jakékoliv
instalaci programu a to bez ohledu na jejich počet
čas platnosti licence si uživatel určí sám, její případné obnovování je ZDARMA
k této licenci bude vlastníkovi kdykoliv vytvořen libovolný počet licencí ordinací/společnosti

D) LICENCE UŽIVATELE
–
–
–
–

–

uživatel má stejná práva pro práci v programu jako vlastník licence lékaře
uživatelská licence neobsahuje identifikační číslo (IČO)
za poplatek je možnost rozšíření na lékařskou licenci (LL)
licence je vhodná pro provoz v lokalitách (např. větší ordinace, nemocnice), kde se na účetní doklady
používají údaje uvedené v licenci lékaře nebo ordinace a pracují zde další uživatelé například zdravotní
sestra nebo jiný personál
licence uživatele je cenově výhodnější a umožňuje tak šetřit pořizovací náklady
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E) DEMO LICENCE
demo licence je určena pro vyzkoušení funkčnosti aplikace
aplikace je plně funkční po dobu 30-ti dnů, povoleno je 5 klientů a 5 pacientů
lékař v demo licenci má název „jméno příjmení“, registrace ordinace je „Název zařízení“
v případě zájmu je možné na vyžádání vytvořit plnohodnotnou licenci ZDARMA obsahující platné údaje
uživatele, bez omezení počtu klientů a pacientů, doba platnosti je pak určená dohodou

–
–
–
–

Případové studie
Níže jsou uvedeny příklady použití a popis potřebných licencí.

Popis

Udělené licence

1.

Jsem samostatně pracující veterinární lékař a mám - registrace programu vystavená na údaje lékaře
- licence lékaře registrovaná na údaje lékaře
zájem program provozovat sám na svém počítači

2.

Jsme dva samostaně pracující lékaři, každý
vystupujeme na účetních dokladech svými údaji

- registrace programu vystavená na údaje ordinace
- dvě licence lékaře registrované na údaje lékaře

3.

Jsme tři pracující lékaři, na účetních dokladech
ale vystupujeme údaji jen jednoho z nás

- registrace programu vystavená na údaje ordinace
- jedna licence lékaře registrovaná na údaje lékaře
- dvě uživatelské licence

4.

Jsme společnost s.r.o. a zaměstnáváme 10
- registrace programu vystavená na údaje ordinace
lékařů, účetní doklady budou na údaje společnosti - deset uživatelských licencí

Nejčastější otázky a odpovědi

1. Uvádíte, že je licence časově neomezená ale v odstavci o její ochraně je uvedena lhůta 12 měsíců. Který
údaj tedy platí ?
Omezení 12 měsíců je opravdu jen z důvodu ochrany licence před zneužitím a tím i ochrany investice našich
zákazníků. Každá platná licence bude obnovena před vypršením zdarma.

2. Je neomezená licence lékaře opravdu tak neomezená jak uvádíte?
Ano, neomezenou licenci lékaře je možné využívat v libovolném počtu ordinací/společností. Na vyžádání
budou vlastníkovi vygenerovány licence k dalším ordinacím/společnostem a to zdarma. Z hlediska
licenčních podmínek nebude mít vlastník nikdy v budoucnu nutnost za další využívání připlácet. Taková
licence je obecně řečeno „na vždy“.
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