Sektionsdata – förändrade licensvillkor 2015‐10‐01
Vi har och har alltid haft generösa licensvillkor. Våra förändrade licensvillkor påverkar
endast en mindre del av våra användare. Har du idag en standardlicens och installerar
programmet på max åtta datorer, eller har en fleranvändarlicens som du är nöjd med,
berörs du inte alls av förändringarna. Däremot kräver sektionsdata tillgång till internet
för att kommunicera med vår nya licenshanterare. Kontrollera att er brandvägg tillåter
kommunikation med *.sektionsdata.se

Standardlicens:
o Fr.o.m. sektionsdata version 4.18, krävs en aktivering vid varje installation av
programmet. Standardlicensen tillåter att du installerar och aktiverar åtta
installationer/geografisk adress. Meddela oss om du behöver fler aktiveringar.
När programmet är aktiverat krävs endast sporadisk kommunikation med vår
licenshanterare. Det finns nu möjlighet att blockera en installation om ni begär
detta, t.ex. efter att en person har slutat på företaget. Vi kan plocka bort inaktiva
aktiveringar om ni byter datorer, osv. Vid varje versionsbyte räknar vi aktiveringar
från början igen, varför inaktiva aktiveringar då försvinner.

Fleranvändarlicens (f.d. nätverkslicens):
o Fr.o.m. sektionsdata version 4.18, krävs att sektionsdata har ständig tillgång till
internet för att kommunicera med vår nya licenshanterare. Er brandvägg måste
tillåta kommunikation med *.sektionsdata.se och *.pingdom.com.
Du får installera programmet på så många datorer du vill på en geografisk adress.
Antalet samtidiga användare styrs av din licens. Du kan installera programmet på
t.ex. en citrix server, där flera kan arbeta samtidigt mot en gemensam databas.
Du kan samtidigt även installera programmet lokalt på en dator med lokal databas.
Oavsett hur du installerar, räknar vår licenshanterare antal samtidiga användare.
Det finns nu möjlighet att blockera en användare som t.ex. har slutat på företaget.

Hör gärna av er om något är oklart. Vid tekniska frågor, kontakta Sven‐Evert Runeson
0470‐70 19 77.
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