
Как да намалите значително разходите за софтуер

Здравейте, бихме искали да закупим по-нова 
версия на настоящия софтуер за служителите ни 
на разумна цена, можете ли да ни помогнете?
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Използван софтуер е  
всеки софтуер, който 
е бил собственост на 

някого, който след 
това е решил да го 

продаде.

Чакайте, значи е възможно 
да продам софтуер, който 
вече не искам?

Разбира се! Подобно е на покупката на автомобил 
например. Когато вече нямате нужда от него, можете да 

го продадете и някой друг да го купи отново – 
обикновено на значително по-ниска цена.

Това звучи логично, но как стоят 
нещата от правна гледна точка?

Всъщност правната основа, касаеща използвания 
софтуер, се развива постепенно от дълго време. В 

крайна сметка това доведе до съвсем ясно решение 
на Съда на Европейския съюз (СЕС) през 2012 г., 
в коeто се потвърждава, че продажбата на вече 

притежаван софтуер е законна.
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Тъй като законът стои над всякакви 
лицензионни условия, не могат, дори и 

да искат. Трябва да имате предвид 
обаче, че прехвърлянето на 

собствеността трябва да отговаря на 
няколко ясно определени условия.

Добре, ами производителите на 
софтуер? Не предотвратяват ли те 
прехвърлянето на собствеността 
върху софтуера в своите 
лицензионни условия?

A как се процедира при одит? 
Дали използваният софтуер ще 
го премине?

Да, но при едно важно условие – трябва да разполагате с 
цялата необходима документация за използваните софтуерни 

продукти, които сте закупили. Нашата фирма осигурява пълна 
документация за собствеността, както и помощ при одит, ако е 

необходимо, така че няма за какво да се притеснявате.
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Разбира се! Знаете ли, че можете да спестите до 
70% от разходите, ако закупите използван софтуер 

за фирмата си?

Не знаех за тази въз-
можност, но звучи 
чудесно! Какво точно 
означава „използван 
софтуер“ обаче? 
Никога не съм чувал 
за него.


