Jak znacząco obniżyć koszty oprogramowania
Przedstawiciel Forscope
Broker oprogramowania

Dzień dobry, chcielibyśmy kupić nowszą wersję
oprogramowania dla naszych pracowników, w
rozsądnej cenie. Czy możecie nam pomóc?
Potencjalny nabywca oprogramowania
Firma / organizacja

Nie wiedzieliśmy o tej
opcji, ale brzmi
świetnie! Co jednak
dokładnie oznacza
termin "używane
oprogramowanie"?
Nigdy o nim nie
słyszeliśmy.

Nowe oprogramowanie

Zweryfikowane oprogramowanie

Pierwszy nabywca

Używane
oprogramowanie to
każde oprogramowanie,
które było wcześniej w
posiadaniu kogoś, kto
następnie zdecydował
się sprzedać je dalej.

Nasz klient

Nadmiarowe oprogramowanie

Tak, dokładnie! Jest to bardzo podobne do kupna
samochodu. Gdy nie jest już potrzebny, można go sprzedać,
a ktoś inny może go kupić ponownie – zwykle w znacznie
obniżonej cenie.

Można więc sprzedać
oprogramowanie, którego się
już więcej nie potrzebuje?

Brzmi to całkiem logicznie, ale
co z aspektem prawnym?

Oczywiście! Czy wiedzieli Państwo, że kupno
używanego oprogramowania pozwala firmom na
obniżenie kosztów aż o 70%?
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Sytuacja dotycząca podstaw prawnych używanego
oprogramowania rozwijała się stopniowo na przestrzeni lat.
Ostatecznie, w 2012 roku, doprowadziło to do wydania przez
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) bardzo
jasnej decyzji, która potwierdziła, że sprzedaż wcześniej
posiadanego oprogramowania jest legalna.
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Warunki przeniesienia własności oprogramowania
No dobrze, ale co z producentami
oprogramowania? Czy nie
uniemożliwiają przeniesienia
własności oprogramowania poprzez
zapisy w warunkach licencyjnych?

A co się stanie w przypadku
audytu? Czy używane
oprogramowanie przeszłoby go
pomyślnie?

Ponieważ prawo stoi ponad wszelkimi
warunkami licencyjnymi, nie mogą tego
zrobić, nawet gdyby chcieli. Należy jednak
pamiętać, że przeniesienie własności nadal
musi spełniać jasno określone warunki.

Produkty wieczyste,
bez subskrypcji

W pełni
opłacone

Nieużywane przez
poprzedniego właściciela

Tylko w obrębie
UE i EOG

Tak, ale pod jednym ważnym warunkiem – muszą Państwo posiadać
całą niezbędną dokumentację do zakupionego używanego
oprogramowania. Nasza firma zapewnia wszystkie niezbędne dokumenty,
jak również pomoc w trakcie audytu, więc nie ma się czym martwić.

