
Cum să economisiți în mod semnificativ costurile software

Bună ziua, am dori să cumpărăm o versiune mai 
nouă a software-ului nostru actual pentru angajații 
noștri la un preț rezonabil, ne puteți ajuta?

Potențial cumpărător de software
Companie / organizație

Sigur că da! Știați că puteți economisi până la 70% din costuri 
dacă achiziționați software folosit pentru compania dvs.?

Reprezentant Forscope
Broker de software

Nu știam de această 
opțiune, dar sună foarte 
bine! Totuși, ce 
înseamnă mai exact 
"software folosit"? Nu 
am auzit niciodată de el.

Software-ul folosit este 
orice software care a 

fost deținut anterior de 
cineva care a decis 
apoi să îl vândă mai 

departe.

Așteaptă, deci este posibil să 
vinzi software pe care nu-l 
dorești mai?

Ei bine, desigur! Este foarte asemănător cu ceea ce se întâmplă 
atunci când cumpărați o mașină, de exemplu. Odată ce nu mai 
aveți nevoie de el, îl puteți vinde și altcineva îl poate cumpăra 

din nou – de obicei la un preț semnificativ redus.

Sună destul de logic, dar cum 
rămâne cu partea juridică?

Situația privind contextul juridic al software-ului folosit 
s-a dezvoltat treptat de-a lungul timpului. În cele din 

urmă, a dus la o decizie foarte clară a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene (CJUE) în 2012, care a confirmat că 

este legală vânzarea de software deținut anterior.
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Deoarece legea este mai presus de orice 
condiții de licență, nu pot, chiar dacă ar 

vrea. Dar nu uitați că transferul de 
proprietate trebuie să îndeplinească în 

continuare condiții clar stabilite.

Bine, dar cum rămâne cu 
producătorii de software? Nu previn 
ei transferul de proprietate asupra 
software-ului în termenii de licențiere?

Și ce se va întâmpla în cazul 
unui audit? Ar trece un software 
folosit?

Da, dar cu o condiție importantă – trebuie să aveți toată documentația 
necesară pentru produsele software folosite pe care le-ați cumpărat. Compania 
noastră oferă o documentație completă privind proprietatea, precum și asistență 

pentru audit, dacă este necesar, astfel încât nu aveți de ce să vă faceți griji.
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