ПРИНЦИПИ ЗА СПРАВЕДЛИВО ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА
СОФТУЕР ЗА КЛИЕНТИ НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ
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Условията за лицензиране следва да бъдат ясни и разбираеми :
Условията за лицензиране трябва винаги да бъдат ясно разписани
и да позволяват на клиентите лесно да определят своите разходи
по лицензиране, както и да позволят на клиентите да определят
безпроблемно своите задължения. Доставчиците на софтуер не трябва
да таксуват или по друг начин да санкционират клиентите за неспазване
на неясни, подвеждащи или объркващи условия за лицензиране.
Лицензионните условия трябва да се тълкуват срещу лицензодателя и
да не се ползват с цел извличане на допълнителни лицензионни такси от
клиентите.

Свобода за пренасяне на предварително закупен софтуер към
облачната услуга :Клиентите, които търсят начин да прехвърлят софтуер
от локални услуги към облачни такива, не трябва да бъдат принуждавани
да закупуват отделни или дублиращи се лицензи за същия софтуер. Те
трябва да бъдат освободени от лицензионни ограничения и да не дължат
увеличени такси, дискриминиращи срещу способността им да стартират
лицензирания си софтуер от облака и в рамките на облачните услуги,
които изберат.

Клиентите трябва да са свободни да стартират локален софтуер
в облака по свой избор :Лицензите, които позволяват на клиентите
да стартират софтуер от собствения си хардуер (най-често разглеждан
като „локален“ софтуер), трябва също така да им дават възможност да
ползват съответния софтуер на избраната от клиента облачна услуга без
допълнителни ограничения.

Намаляване на разходите чрез ефективно ползване на хардуера :
Доставчиците на софтуер не трябва да ограничават своите клиенти
от задаване на работни процеси на защитени облачни ресурси.
Ограничителните условия на лицензиране, изискващи от клиента на
облачни услуги да ползва софтуера на доставчика само на хардуер,
предназначен единствено за този клиент, лишават клиентите от
ефективност и водят до ненужни допълнителни разходи, които
демотивират потенциалните клиенти да ползват облачни услуги.

Без ответни реакции в следствие от избор на облачни услуги :
Доставчиците на софтуер не трябва да наказват или по друг начин да
реагират негативно спрямо клиенти, които изберат да ползват техния
софтуер в рамките на облачни услуги, предлагани от други доставчици.
Това включва чести или обременяващи одити на софтуер или налагане на
по-високи такси за лицензиране на софтуер.
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Без блокиране на клиенти посредством оперативно съвместим
софтуер за директории :Софтуерът за директории, даващ възможност
на предприятията да създават, идентифицират, управляват и
удостоверяват потребители, и осигуряващ на оторизирани потребители
достъп до широк набор приложения, системи и други ресурси,
има фундаментално значение за начина, по който предприятията
оперират в IT средата. Софтуерните доставчици, осигуряващи софтуер
за директории, имат по-голяма отговорност във връзка с това, да
гарантират, че съответните директории поддържат отворени стандарти
за синхронизиране и удостоверяване на самоличността на потребителите
по недискриминиращ начин спрямо други услуги за самоличност и не
пречат на клиентите да прехвърлят от един доставчик на друг, като ги
ограничават с ползване единствено на тяхното решение за директории.

Равнопоставено третиране на таксите за лицензиране на софтуер
в облака :Доставчиците на софтуер не трябва да таксуват различни
цени за един и същи софтуер с оглед собственика на хардуера, на който
е инсталиран. Цените за софтуер не трябва да дискриминират между
софтуер, инсталиран в собствения център за данни на клиента; такъв в
център за данни, управляван от трета страна; такъв на компютри, наети от
трета страна; или такъв на облака, освен ако разходите не са различни в
зависимост от мястото, където софтуерът е инсталиран.

Разрешеното ползване на софтуера следва да бъде надеждно
и предсказуемо. Освен ако законът не го изисква или не са налице
съображения във връзка със сигурността, доставчиците на софтуер не
трябва да правят съществени промени по лицензионните условия, които
да ограничават клиентите от предишно разрешени условия на употреба,
особено ако клиентите разчитат на тези условия.

Лицензите следва да покриват обхвата на разумно очаквано
ползване на софтуера. Д
 оставчиците на софтуер не трябва да подвеждат
клиентите, като продават лицензи, за които клиентите обосновано
очакват да покрият целевите им софтуерни нужди, но които реално
изискват закупуване на допълнителни лицензи, особено ако съответните
допълнителни сфери на употреба са тези, препоръчвани от доставчика на
софтуер.

Позволяване на справедливо прехвърляне на софтуер :В случаите,
когато клиентите имат право да препродават и прехвърлят софтуерни
лицензи, доставчиците на софтуер следва да продължат да предлагат
поддръжка и актуализация на софтуера при справедливи условия и на
клиенти, които законно са придобили препродаден лиценз. Отказът от
осигуряване на поддръжка за клиенти, които справедливо са придобили
лицензионните права, несправедливо влошава качеството и полезността
на софтуера и излага ползвателите му на заплахи за сигурността в
следствие на уязвимости, които не са коригирани със съответните
актуализации.

