LICENSAFTALE
DOF meddeler dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge produktet til de formål, der er beskrevet i
dokumentationen, i denne aftale, eller på anden vis skriftligt formuleret, så længe du overholder
betingelserne i denne og Slutbrugersaftale. Visse dele af det tredjepartsmateriale, der evt. kunne følge med
produktet, kan være underlagt andre vilkår og betingelser.

1.0 AFGRÆNSNING
ASA-licens omfatter en samlet løsning baseret på:
•
•
•

Microsoft Dynamics 365 Business Central
Kursusmoduler til Dynamics udviklet af EG Course Management
ASA-moduler

En ASA-licens kan således kun bruges til den samlede ASA-løsning og kan ikke flyttes eller overdrages til
andre løsninger. ASA og ASA-licensmodellen er til enhver tid underlagt gældende licensaftaler mellem hhv.
Microsoft, EG og DOF.
1.1 DU MÅ:
a. Installere og bruge en kopi af softwaren på din kompatible computer, op til det tilladte eller
aftalte antal computere, og i overensstemmelse med denne licensaftale og henvisningerne i
produktdokumentationen.
b. Lave en sikkerhedskopi af softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller
anvendes på nogen anden computer/netværk ikke omfattet med denne aftale.
1.2 UDEN EN EKSPLICIT TILLADELSE FRA DOF MÅ DU IKKE:
a. Installere, bruge, distribuere, kopiere, udleje, lease, viderelicensere, un-bundle og/eller
genpakke til distribution eller sælge software på anden vis, end det du har fået tilladelse til
med denne licensaftale.
b. Decompile, disassemble, oversætte software, udføre reverse engineering, eller på anden
vis forsøge at afsløre softwarens kildekode.
c. Modificere, fjerne eller tilføje komponenter, eller på anden vis redesigne software og
sammenflette software med andre softwareprodukter eller som en del af en software
produktion/pakke uden eksplicit tilladelse fra DOF.
d. Overdrage dine licensaftaler til andre.
e. Tillade andre at udføre enhver form for ovenstående (1.2) aktiviteter.

2.0 LICENSPLANER
1. Enhver brug af ASA betinges af en gyldig navngivet licens. Navngivne licenser betyder, at de knyttes til en
reel fysisk person.

2. Som dataansvarlig er det også skolen, der har ansvar for, at det kun er brugere med saglige formål, der
kan få adgang til ASA.
3. En ASA-licens indeholder både licens til Kursusadministration og til Finans (NAV). Det er ikke muligt at
splitte licens i disse to dele.
4. Som medlem af DOF har du mulighed for at få adgang til en eller flere ASA-licenser. Licenser erhverves
som:
a. DOF Licenser, hvor DOF, vederlagsfrit for skolen, stiller en eller flere licenser til rådighed.
b. Leje licenser, hvor skolen selv står for den fulde licensudgift.
2.1 DOF-LICENSER
1. DOF-licenser er ASA-licenser, hvor det er DOF, der dækker licensudgifterne. DOF-betalte licensudgifter er
de samme som i 2.2.
Antallet af mulige licenser per skole er defineret som:
0 – 1999 undervisningstimer per regnskab
2000 – 4999 undervisningstimer per regnskab
5000 – 9999 undervisningstimer per regnskab
10.000 + undervisningstimer per regnskab

Maks. 1 fuldbrugerlicens
Maks. 2 fuldbrugerlicenser
Maks. 3 fuldbrugerlicenser
Maks. 4 fuldbrugerlicenser

a. Dog maks. 5 fuldbrugerlicenser per kontingent (i de tilfælde hvor skolen betaler 1 kontingent, men
gerne vil bruge flere regnskaber).
b. Det er kun undervisningstimer inden for Folkeoplysningsloven, der indgår i ovenstående beregning.
2. Det er kun aktive, administrative ASA-brugere der kan få tildelt DOF-licenser.
a. DOF-licenser gives normalt kun til skolens daglige, administrative brugere, herunder skoleledere.
b. Brugere som ikke har været aktive i en periode, bliver automatisk deaktiveret. Deres licenser kan
efterfølgende aktiveres ved henvendelse til DOF. Genaktivering kan tage op til to uger.
c. Skolen har pligt til at informere DOF, hvis en eller flere licenser ikke forventes at være i brug i en
periode.
3. Forhold
a. DOF-licenser er forbeholdt skoler med undervisning jf. Folkeoplysningsloven.
b. DOF har ret uden varsel at deaktivere en eller flere DOF-licenser, hvis det vurderes, at skolen ikke
længere opfylder licenskravene, herunder krav om aktiv brug.
c. Ved udmelding fra DOF eller ophør, deaktiveres alle ASA-licenser automatisk.
2.2 LEJE LICENSER
1. Skolen kan bestille ubegrænset antal ASA-licenser på lejebasis.
2. Lejeprisen afspejler den reelle licensudgift til hhv. Microsoft og EG. DOF har ingen andel i licensprisen.
3. Licenser lejes på månedsbasis.
a. Lejeperiode – herunder fakturering – starter fra og med den måned, licensen er aktiveret.
b. Licenser faktureres kvartalsvis, medmindre andet er aftalt med DOF.
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4. Licenser bestilles hos DOF med oplysninger om licensindehaver (skole, stilling og navn) og den ønskede
licensstartdato.
5. Den aktuelle lejepris for en navngivet ASA-licens er 370 kr./mdr. inkl. moms (per november 2021).
c. Mindre prisændringer varsles mindst 1 måned før prisændringens ikrafttræden.
d. Væsentlige prisændringer varsles mindst 3 måneder før prisændringens ikrafttræden.
2.3 KONVERTERING AF LICENSER
Eksisterende C5-licenser kan i nogle tilfælde konverteres til NAV BC-licenser. Det betyder i praksis, at
licensudgiften til ASA bliver halveret. Dette gælder for både DOF-licenser og leje licenser. Konvertering sker i
samarbejde med DOF.
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SLUTBRUGERAFTALE
 Installering eller ibrugtagning af dette produkt betyder din accept af denne aftale, og at du fuldt ud er enig i
alle dens bestemmelser og vilkår. Denne aftale er hermed juridisk bindende aftale mellem dig (enten som
juridisk eller fysisk person) og Dansk Oplysnings Forbund.
 Hvis du ikke er enig i samtlige punkter fra denne aftale, har du ikke tilladelse til at installere eller bruge
produktet.

1. DEFINITIONER
’Produkt’ og ’Software’ betyder alt indhold i de – fysisk eller elektronisk – distribuerede filer, som følger med
denne aftale, og som inkluderer – men er ikke begrænset til – DOF’s eller tredjeparts programmer, software
komponenter og kode; billeder, skabeloner, ikoner, tekst, tilhørende udskrifter og vejledninger; ’online’,
elektronisk eller anden form for dokumentation; opgraderinger, modificerede versioner, opdateringer,
tilføjelser og kopier af softwaren (herefter samlet benævnt ’Udgivelser’ eller ’Opdateringer’), og enhver anden
supplerende software og materiale i det omfang, det findes, hvortil DOF har stillet en licens til rådighed.
Softwaren er givet i licens som ét samlet produkt.
’Brug’ betyder adgang, installation, downloading, kopiering eller på anden vis udnyttelse af softwarens
funktionalitet i overensstemmelse med aftalen og dokumentationen.
’Bruger’ (’du’) er programmets slutbruger bundet med denne aftale som enkeltperson, virksomhed eller
institution.
’DOF’ (’vi’ eller ’os’) betyder Dansk Oplysnings Forbund, som er landsorganisation for aftenskoler,
hjemmehørende på adressen Ny Østergade 7, 1. sal – 4000 Roskilde – Danmark.
’ASA’ (Administrationssystem for aftenskoler) er dette produkts officielle navn.

2. ANSVARSBEGRÆNSNING
I intet tilfælde er DOF, DOF’s repræsentanter eller øvrige DOF-personale ansvarlige over for dig for nogen
skader, krav eller omkostninger uanset disses art eller noget direkte, indirekte eller følge tab,
skadeserstatning, eller for tabt arbejdsfortjeneste eller mistet formue, uanset om en DOF-repræsentant eller
en DOF-medarbejder måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne tab, skadeserstatninger,
krav eller omkostninger eller for noget krav fra tredjemand.
DOF eller DOF’s repræsentanter garanterer ikke og kan ikke garantere for funktionaliteten eller de resultater,
du kan opnå ved at bruge softwaren.
DOF fremsætter ingen garantier, betingelser eller vilkår, det være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder –
men ikke begrænset til – ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder, salgbarhed, integrering, tilfredsstillende
kvalitet eller egnethed til bestemt formål.

3. SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA
Du accepterer, at DOF kan indsamle og bruge tekniske oplysninger, der er indsamlet som en del af den
eventuelle produktsupport – skriftligt, mundtligt eller elektronisk – til statistik, forbedringer, tests og
videreudvikling af dette produkt eller supporttjenester.
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4. GENERELLE BESTEMMELSER
Hvis en del af denne aftale kendes ugyldig eller måtte være uden retskraft, påvirker det ikke gyldigheden af
den øvrige del af aftalen, som fortsat skal have gyldighed og retskraft i overensstemmelse med dens vilkår.
Denne aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af DOF’s dertil bemyndigede
repræsentanter.
Opdateringer kan af DOF gives i licens til dig med yderligere eller anderledes vilkår.
Denne aftale og Licensaftalen udgør den samlede aftale mellem DOF og dig i henseende til softwaren og
eventuel produktsupport, og den træder i stedet for enhver tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte,
meddelelse eller annoncering vedrørende softwaren. I tilfælde af at vilkårene i DOF’s retningslinjer eller
supportinformationer ikke stemmer overens med vilkårene i nærværende aftale, gælder vilkårene i
nærværende aftale.
Bestemmelser i denne aftale kan kun tilsidesættes af en eksplicit skriftlig aftale mellem dig og DOF, hvor der
udtrykkeligt formuleres tilsidesættelse af dele af eller den hele nærværende aftale.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne aftale eller du ønsker yderligere oplysninger fra DOF, skal du
bruge de medfølgende kontaktoplysninger.

5. KONTAKT
Slutbrugeraftalen og Licensaftalen: Dejan Fontana, df@danskoplysning.dk, tlf. 31 31 41 61
Licensbestilling: Martin Michel, mm@danskoplysning.dk, tlf. 70 20 60 20 #3
ASA support: support@danskoplysning.dk, tlf. 70 20 60 20 #3
Dansk Oplysnings Forbund: post@danskoplysning.dk, tlf. 70 20 60 20
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