
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

PÄÄSÄÄNTÖ

Ohjelmiston ostajalla on ohjelmaan käyttöoikeus. Omistusoikeus on Atsoft Oy Mäkisellä
Helsingissä. Ohjelmiston käyttäjällä ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa Asteri ohjelmia
kolmannelle osapuolelle ilman Atsoftin nimenomaista lupaa.

EDELLYTYKSET KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTOON

Lupa ohjelman käyttöoikeuden siirtoon voidaan antaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

VANHA LOPPUKÄYTTÄJÄ
- on hoitanut ohjelmiston maksut
- Atsoftilla ei ole saatavia loppukäyttäjältä
- on rekisteröitynyt tai tehnyt ylläpitosopimuksen ohjelmistosta
- on hankkinut ohjelmiston käyttöoikeuden Atsoftin hyväksymällä tavalla
- hakee käyttöoikeuden siirtoa joko kirjallisesti tai suullisesti. Atsoft käsittelee
hakemuksen
- mahdollisen hyväksynnän jälkeen myyjä:

- lopettaa ohjelmiston käytön kokonaan
- poistaa ohjelmat kovalevyltä ja levykkeiltä
- palauttaa ohjekirjat ja ohjelmalevyt Atsoftiin
- antaa kirjallisen määrämuotoisen vakuutuksen yllä olevasta sekä ilmoittaa
ostajan / uuden käyttäjän yhteystiedot

UUSI LOPPUKÄYTTÄJÄ
- tekee ohjelmistoon ylläpitosopimuksen
- tilaa uudet ohjelmistot ja ohjekirjat maksaen niistä 600 mk (sis. ALV 22%) per
ohjelma

ATSOFT
- käsittelee jokaisen käyttöoikeudensiirron erikseen
- tukee niitä käyttäjiä, joilla on ohjelmiston käyttöoikeus ja voimassa oleva
ylläpitosopimus

KONKURSSI
- Konkurssipesästä tai käytettynä ostetun koneen mukana tulleeseen ohjelmaan
ei käyttöoikeuden siirto-oikeutta myönnetä.

OHJELMISTON ALKUPERÄ

Myöskään ohjelmistoon, jonka ostoajasta, - paikasta tai maksamisesta ei ole tietoa, ei
pääsääntöisesti käyttöoikeuden siirtoa myönnetä.

Siirtohakemukseen on sen johdosta merkittävä ohjelmien ostoajankohta ja -paikka.



VAKUUTUS

Vakuutan, että ______________________________________________________ on

lopettanut kokonaan seuraavien Asteri ohjelmien käytön:

Kirjanpito
[  ] Dos
[  ] Windows

Laskutus
[  ] Dos
[  ] Windows

Palkanlaskenta
[  ] Dos
[  ] Windows

[  ] Saldoreskontra
[  ] Varastonvalvonta
[  ] Ostoreskontra
[  ] Vuokrankanto
[  ] Tekstinkäsittely/Jäsenrekisteri
[  ] Taulukkolaskenta

[  ] ________________________________________________________

ja poistanut ohjelmat sekä niiden tekemät tiedostot kovalevyltä ja
varmuuskopiointilevykkeiltä sekä muilta tallennevälineiltä.

Ohessa palautan siirtoa koskevien ohjelmien ohjelmalevykkeet ja ohjekirjat
Atsoftiin.

________________________________    ____ /____  199
  paikka                                                         aika

_______________________________      ___________________________
 Allekirjoitus                                                  Nimen selvennys



KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTOHAKEMUS

Ohjelmiston myyjä / vanha loppukäyttäjä:

Yritys _______________________________________________________

Yhdyshenkilö _________________________________________________

Osoite _______________________________________________________

Paikka _______________________________________________________

Puhelin ______________________________________________________

Siirto koskee seuraavia Asteri ohjelmia:

[  ] Kirjanpito
[  ] Saldoreskontra
[  ] Laskutus
[  ] Varastovalvonta
[  ] Palkanmaksu
[  ] Ennakonpidätystodistusten täyttö
[  ] Kirjuri Tekstinkäsittely
[  ] TauLa Taulukkolaskenta
[  ] Vuokrankanto
[  ] Ostoreskontra
[  ] __________________________________________________

Ohjelmien ostopaikka ja ajankohta ___________________________________________

_______________________________________________________________________

Ylläpitosopimusnumero ____________________________________________________

Syy ohjelmien käyttöoikeuden siirtoon ________________________________________

Ohjelman uusi loppukäyttäjä:

Yritys _______________________________________________________

Yhdyshenkilö _________________________________________________

Osoite _______________________________________________________

Paikka _______________________________________________________

Puhelin ______________________________________________________

___________________________________   ____ / ____ ______
  Paikka           Aika

___________________________________   ___________________________________
  Allekirjoitus Nimen selvennys


