e-mail: info@vetsoftware.eu
www: http://www.vetsoftware.eu

VetSoftware.eu V2
popis licencií programu
verzia 1.0.0, 23.11.2006

Popis dokumentu: predmetom dokumentu je podrobný popis licencií, ktoré je možné prevádzkovať v produkte.
Ceny za jednotlivé licencie tu nie sú uvedené a je možné ich nájsť v cenníku na webových stránkach autora
http://www.vetsoftware.eu

Úvod
Naproti prvej verzii programu je teraz kompletne prepracovaná problematika licencií. Zmeny vychádzajú najčastejšie
z poznatkov a pripomienok užívateľov našeho software. Výsledkom je niekoľko základných variant ako licencie
využívať.
Základný popis licencií
•
•

jednotlivé licencie sú uložené v licenčných súboroch. Licenčný súbor je možné získať elektronickou
poštou, stiahnutím zo siete Internet alebo na CD s programom
vlastné licencie nie sú obmedzené časom, vlastník licencie ju môže používať po neobmedzene dlhú dobu
(s ohľadom na ochranné prvky licencií, viď. nižšie)

Ochranné prvky licencií
Z dôvodu ochrany jednotlivých licencií proti prípadnému zneužitiu sa na licencie vzťahujú nasledujúce
pravidlá:
•
•
•
•

údaje zákazníka uložené v licencii nie je možné v aplikácii meniť, zmena je možná len po dohode s
autorom
jednotlivé súbory licencie sú šifrované, pri akomkoľvek pokuse o ich zmenu dôjde k znehodnoteniu
licencie
platnosť licenčného súboru je obmedzená na 12 mesiacov, obnovenie platnosti súborov je ZDARMA a
zákazník bude pred vypršaním uvedenej doby dostatočne včas programom informovaný o potrebe obnovy
licenčných súborov
autor má právo platnosť licencie v prípade potreby meniť

Základná štruktúra licencií
Licencie sa rozlišujú podľa možnosti použitia v programe:

a)
b)
c)
d)
e)

licencia ordinácie/spoločnosti - registrácia programu (LO)
licencia lekára (LL)
neobmedzená licencia lekára (NLL)
licencia užívateľa (LU)
demo licencia (LD)

Označenie v zátvorke je použité v cenníku.
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Všeobecný popis možností použitia licencií
Program „VetSoftware V2“ je možné prevádzkovať nasledujúcimi spôsobmi:
−
−
−
−

samostatným lekárom
viacerými samostatne pracujúcimi lekármi (každý má na účtovných dokladoch svoje údaje)
viacerými lekármi, vystupujúcimi na účtovných dokladoch údajmi (meno, IČO ...) jedného z lekárov
iným subjektom (napr. s.r.o., združenie) vystupujúcim na účtovných dokladoch svojimi údajmi

Popis jednotlivých licencií

A) LICENCIA ORDINÁCIE/SPOLOČNOSTI
−
−
−

−

licenčný súbor obsahuje nasledujúce údaje: názov zariadenia, ulica, PSČ a mesto, IČO, názov spoločnosti
pre tlačovú zostavu
adresa (ulica, PSČ, mesto) sa používa pre tlač hlavičky daňových dokladov
táto licencia neumožňuje prácu v programe, jedná sa o základnú registráciu a povoľuje prihlásenie ako
správca („administrátor“) a vloženie ďalších licencií lekárov alebo užívateľov
táto licencia je ZDARMA

B) LICENCIA LEKÁRA
−
−
−

−

licenčný súbor obsahuje nasledujúce údaje: titul, meno a priezvisko, IČO, číslo osvedčenia Komory
licencia lekára je časovo obmedzená (viď. Ochranné prvky licencií)
licencia je viazaná k licencii ordinácie/spoločnosti
obnovovanie platnosti licencie je ZDARMA

C) NEOBMEDZENÁ LICENCIA LEKÁRA
−
−
−

rozšírená licencia lekára nie je viazaná na licenciu ordinácie/spoločnosti, je možné ju využívať v
akejkoľvek inštalácii programu a to bez ohľadu na ich počet
čas platnosti licencie si užívateľ určí sám, jej prípadné obnovovanie je ZDARMA
k tejto licencii bude vlastníkovi kedykoľvek vytvorený ľubovoľný počet licencií ordinácií/spoločností

D) LICENCIA UŽÍVATEĽA
−

užívateľ má rovnaké práva pre prácu v programe ako vlastník licencie lekára

−
−

za poplatok je možnosť rozšírenia na lekársku licenciu (LL)
licencia je vhodná pre prevádzku v lokalitách (napr. väčšie ordinácie, nemocnice), kde sa na účtovné
doklady používajú údaje uvedené v licencii lekára alebo ordinácie a pracujú tu ďalší užívatelia, napríklad
zdravotná sestra alebo iný personál
licencia užívateľa je cenovo výhodnejšia a umožňuje tak šetriť obstarávacie náklady

− užívateľská licencia neobsahuje identifikační číslo (IČO)

−
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E) DEMO LICENCIA
−
−
−

demo licencia je určená pre vyskúšanie funkčnosti aplikácie
aplikácia je plne funkčná po dobu 30-tich dní, povolených je 5 klientov a 5 pacientov
lekár v demo licencii má názov „meno priezvisko“, registrácia ordinácie je „Názov zariadenia“
v prípade záujmu je možné na požiadanie vytvoriť plnohodnotnú licenciu ZDARMA obsahujúcu platné
údaje užívateľa, bez obmedzení počtu klientov a pacientov, doba platnosti je potom určená dohodou

−

Prípadové štúdie
Nižšie sú uvedené príklady použitia a popis potrebných licencií.

Popis

Udelené licencie

1.

Som samostatne pracujúci veterinárny lekár a - registrácia programu vystavená na údaje lekára
mám záujem program prevádzkovať sám na - licencia lekára registrovaná na údaje lekára
svojom počítači

2.

Sme dvaja samostatne pracujúci lekári, každý
vystupujeme na účtovných dokladoch svojími
údajmi

- registrácia programu vystavená na údaje ordinácie
- dve licencie lekára registrované na údaje lekára

3.

Sme traja pracujúci lekári, na účtovných
dokladoch ale vystupujeme údajmi len jedného z
nás

- registrácia programu vystavená na údaje ordinácie
- jedna licencia lekára registrovaná na údaje lekára
- dve užívateľské licencie

4.

Sme spoločnosť s.r.o. a zamestnávame 10
lekárov, účtovné doklady budú na údaje
spoločnosti

- registrácia programu vystavená na údaje ordinácie
- desať užívateľských licencií

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Uvádzate, že je licencia časovo neobmedzená, ale v odstavci o ich ochrane je uvedená lehota 12 mesiacov.
Ktorý údaj teda platí ?
Obmedzenie 12 mesiacov je naozaj len z dôvodu ochrany licencie pred zneužitím a tým i ochrany investície
našich zákazníkov. Každá platná licencia bude obnovená pred vypršaním zdarma.

2. Je neobmedzená licencia lekára naozaj tak neobmedzená ako uvádzate?
Áno, neobmedzenú licenciu lekára je možné využívať v ľubovoľnom počte ordinácií/spoločností. Na
požiadanie budú vlastníkovi vygenerované licencie k ďalším ordináciám/spoločnostiam a to zdarma. Z
hľadiska licenčných podmienok nebude mať vlastník nikdy v budúcnosti nutnosť za ďalšie využívanie
priplácať. Takáto licencia je všeobecne povedané „na vždy“.
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