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ANVENDELSE AF LICENSVILKÅR
Disse Licensvilkår (”Vilkårene”) er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og
leverancer fra Skolebordet.dk ApS, Gisselfeldvej 12 A, 4690 Haslev (CVR-nr. 34 88 26 65)
(”Licensgiver”), uanset om dette sker gennem Licensgiver eller en af Licensgivers
forhandlere. Licensgivers forhandler skal ikke være ansvarlig udover Licensgivers ansvar i
henhold til nærværende licensvilkår.
Licensgivers kunde (”Licenstager”) er forpligtet af disse Vilkår i hele aftaleperioden og
Licenstager er forpligtet til at sikre, at Licenstagers brugere (”Brugerne”) ligeledes
overholdet Vilkårene.
PROGRAMMET
Licensgiver er indehaver af samtlige rettigheder til ”Skolebordet”. Programmet har til
formål at optimere vidensdeling, dokumenthåndtering og samarbejde i uddannelsesforløb
(”Programmet”).
Programmet er bygget på en Microsoft Office 365 platform (”Office 365”) og Programmet
følger derfor de generelle vilkår, funktionaliteter og applikationer, som følger heraf. Der
henvises til pkt. 9 nedenfor vedrørende de specifikke forhold, der gør sig gældende i
relation til Office 365.
LICENSEN
Licensgiver giver herved Licenstager en uoverdragelig brugsret til Programmet på de vilkår,
der fremgår af disse Vilkår.
Licenstager må udbyde Programmet til det antal Brugere, der er købt brugerlicens til.
Licenstager skal løbende holde Licensgiver underrettet om antallet af Brugere.
Licensen omfatter ikke Licensgivers videreudviklinger af Programmet.
Licenstagers brugsret til Programmet (eller til nogen immateriel rettighed tilhørende
Licensgiver) omfatter ikke nogen licens, ret, fuldmagt, bemyndigelse eller anden beføjelse
til at skabe afledte værker baseret på Programmet på nogen måde, som ville medføre, at
Programmet eller noget heraf afledt værk helt eller delvist anvendes i andre programmer
eller værker. Licenstager må ikke foretage nogen form for ”reverse engineering”,
”decompilation”, eller ”disassembly” af Programmet.
Licenstager må alene anvende Programmet i overensstemmelse med dets formål og denne
Aftale.
LICENSPERIODE OG FORNYELSE
Licensen er gældende så længe kunden har en kontrakt med Skolebordet.dk ApS om
Skolebordet.
Licensen kan opsiges af Parterne skriftligt med 3 måneders varsel.
I tilfælde af ophør, uanset årsag, skal Licenstager øjeblikkeligt ophøre med at bruge
Programmet og slette, fjerne og tilintetgøre Programmet
EJENDOMSRETTIGHEDER OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Licensgiver har den fulde ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til Programmet
samt eventuelle videreudviklinger, herunder forbedringer, af Programmet som gøres af
enhver af Parterne. Licensgiver er ikke bekendt med nogen tredjemands rettigheder, som
hindrer Licenstagers anvendelse af Programmet.
Enhver (i) tilsidesættelse af Licensgivers rettigheder, herunder selvstændig udvikling heraf
eller (ii) uagtsom omgang med Programmet som muliggør kopiering af kildekode til
Programmet for tredjemand, anses for væsentlig misligholdelse af denne Aftale.
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Licenstager er forpligtet til straks at informere Licensgiver om tredjeparts eventuelle
krænkelse af Licensgivers rettigheder som Licenstager måtte blive bekendt med.
Licensgiver er ikke ansvarlig for et eventuelt tab Licenstager måtte lide som følge af, at
Licensgivers immaterielle rettigheder til Programmet ikke kan opretholdes eller begrænses
eller krænker tredjemands rettigheder.
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AFTALENS OMFANG
Aftalen omfatter alene licens og support, som angivet ovenfor og i bilag C. Installation og
konfiguration af Programmet samt Microsoft Office 365 er ikke omfattet af denne Aftale.
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VEDERLAG OG BETALING
Licenstager betaler vederlag for Licensen direkte til Licensgivers forhandler.
Manglende rettidig betaling over for forhandleren udgør væsentlig misligholdelse af disse
Vilkår og berettiger Licensgiver til at suspendere eller ophæve licensen.
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Microsoft OFFICE 365
Programmet er baseret på Microsoft Office 365. Licenstager opnår ingen licens hertil i
medfør af denne Aftale og Licensgiver har intet ansvar for, at en sådan kan opnås eller
vilkårene herfor.
Licenstagers forhold til Microsoft og Licenstagers anvendelse af Microsoft Office 365 er i
enhver henseende Licensgiver uvedkommende og Licensgiver i enhver henseende uden
ansvar for anvendelse af eller indholdet af Office 365, herunder brug, vilkår, licens,
funktionalitet eller oppetid.
Licenstager er bekendt med, at ændringer i Office 365 kan medføre ændringer,
begrænsninger eller modifikationer i Programmet. Licensgiver er i enhver henseende uden
ansvar for sådanne ændringer, begrænsninger eller modifikationer.
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ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING
Licenstager er gjort bekendt med og accepterer, at Programmet udbydes i licens, som det
er og forefindes, og at Programmet leveres uden nogen form for garanti fra Licensgivers
side udover at systembeskrivelsen af Programmet er retvisende.
Licensgiver er i intet tilfælde, uanset årsag, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab
af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte tab,
følgetab eller lignende. Licenstager kan således ikke kræve, forlange eller søge erstatning
hos Licensgiver for sådanne tab og Licensgiver holder ikke Licenstager skadesløs for
sådanne krav.
I størst mulig udstrækning tilladt efter gældende lov fraskriver Licensgiver sig ethvert
produktansvar som følge af tab eller beskadigelse på ejendom, der efter sin natur normalt
er beregnet på kommerciel anvendelse.
I alle tilfælde, uanset omstændighederne, er Licensgivers samlede ansvar for tab eller
skade, der opstår i anledning af eller i forbindelse med denne Aftale eller anvendelse eller
afvikling af Programmet, eller serviceydelser forbundet hermed, beløbsmæssigt begrænset
til den licensafgift, som Licenstager faktisk har betalt til Licensgiver for Programmet i løbet
af det seneste år.
Licensgiver er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for tilretninger eller andre
ændringer i Programmet eller nogen service og support på Programmet, der er udført af
Licenstager selv eller leveret af tredjemand. Derudover er Licensgiver ikke ansvarlig eller
erstatningsansvarlig for mangler som følge af forhold uden for Licensgivers kontrol,
herunder andre programmer, eller som følge af integrationen af eller samspillet mellem
Programmet og Licenstagers egne IT-omgivelser.
Licensgiver har intet ansvar for det materiale, som Brugerne opbevarer på Programmet,
herunder hvis dette krænker gældende lovgivning.
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10. MISLIGHOLDELSE
10.1 Aftalen kan ophæves af begge parter, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Den
part, der ønsker at ophæve Aftalen, skal forinden afsende et skriftligt påkrav til den anden
part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er
bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft.
10.2 Det udgør væsentlig misligholdelse af disse Vilkår, såfremt Programmet anvendes til at
opbevare, distribuere eller producere materiale, informationer eller data som krænker
gældende love, regler eller retningslinjer, krænker tredjemands rettigheder, krænker
andres privatliv eller som er etisk og moralsk krænkende.
10.3 Licensgiver har i tilfælde af Licenstagers eller en Brugers misligholdelse ret til at
suspendere licensen indtil misligholdelsen er bragt til ophør.
11. FORCE MAJEURE
11.1 Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som påføres den anden part som en direkte eller
indirekte følge af, at den første part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser
i henhold til denne Aftale på grund af en opstået force majeure begivenhed. Som force
majeure anses bl.a. krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand,
skade på produktionsinventar, import- og eksportreguleringer samt andre forhold, som
den berørte part ikke er herre over.
12. OVERDRAGELSE
12.1 Licenstager er uberettiget til at overdrage eller overføre rettigheder eller forpligtelser i
henhold til nærværende Aftale. Licenstager er uberettiget til at etablere underlicenser med
tredjemand.
12.2 Licensgiver er berettiget til at overdrage eller overføre rettigheder eller forpligtelser i
henhold til nærværende Aftale i forbindelse med et salg eller overdragelse af Licensgivers
rettigheder til Programmet.
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FORTROLIGHED
Begge parter er forpligtet til at behandle indholdet af Aftalen fortroligt. Hver part forpligter
sig endvidere til at behandle tekniske og kommercielle oplysninger modtaget i forbindelse
med denne Aftale fortroligt og ikke videregive sådanne oplysninger til trediemand. Det
præciseres at oplysninger om Licenstagers forretningsforhold herunder dennes kunder og
deres forhold er fortrolig information.
Licenstager er forpligtet til ikke at afsløre den anvendte teknologi og know-how.
Licenstager er endvidere forpligtet til aktivt at træffe de nødvendige foranstaltninger til
hemmeligholdelse af den til Programmet hørende teknologi og know-how.
Hver part er berettiget til at offentliggøre og referere til samarbejdet overfor potentielle
forretningspartnere, idet dog præciseres at der ikke derved er skabt adgang til at en part
uden den anden parts samtykke kan videregive eller offentliggøre den andens parts
fortrolige oplysninger eller oplysninger om størrelsen af vederlaget.
Hver part er berettiget til at videregive indholdet af denne Aftale til potentielle investorer i
en part eller (for Licensgiver) potentielle erhververe af Programmet, forudsat at sådan
videregivelse alene sker efter forudgående indgåelse af fortrolighedsaftale, som sikrer at
modtageren ikke er berettiget til at videregive eller misbruge den modtagne information.
Forpligtelserne i nærværende pkt. 14 er også gældende efter ophøret af Aftalen uanset
årsagen hertil.
Uanset ovenstående er Licensgiver berettiget til at angive Licenstager og de enkelte
institutioner, som opnår licens om Brugere, som kundereference.

14. LOVVALG OG VÆRNETING
14.1 Enhver tvist mellem Parterne skal afgøres efter dansk ret ved Licensgivers værneting.
Licensgiver skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold
til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.
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