ZÁSADY SPRAVEDLIVÉHO POSKYTOVÁNÍ
SOFTWAROVÝCH LICENCÍ ZÁKAZNÍKŮM CLOUDU
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Licenční podmínky by měly být jasné a srozumitelné :Licenční
podmínky by měly být vždy napsány jasně. Na jejich základě by
zákazníci měli být schopni snadno určit náklady na licenci i své
povinnosti. Za nedodržení jakýchkoli nejednoznačných, zavádějících
nebo matoucích licenčních podmínek by prodejci softwaru
neměli zákazníkům nic účtovat, ani je jinak penalizovat. Takové
licenční podmínky by naopak měly být vykládány v neprospěch
poskytovatele licence a neměly by se používat k vymáhání dalších
licenčních poplatků od zákazníků.

Svoboda přenést dříve zakoupený software do cloudu :Zákazníci,
kteří mají zájem o migraci svého softwaru z místního prostředí
do cloudu, by neměli být povinni kupovat si pro tentýž software
samostatné duplicitní licence. Měli by být osvobozeni od licenčních
omezení a zvýšených nákladů, které diskriminují jejich schopnost
využívat licencovaný software v cloudu a u poskytovatelů cloudu
podle svého výběru.

Zákazníci by měli mít možnost provozovat svůj on-premises
software v cloudu podle svého výběru :Licence, které zákazníkům
umožňují využívat software na vlastním hardwaru (obvykle
označovaném jako „on-premises“ software), by jim také měly
umožnit používat tento software bez dalších omezení v cloudu dle
jejich vlastního výběru.

Snižování nákladů efektivním využíváním hardwaru :Prodejci
softwaru by neměli svým zákazníkům bránit ve spouštění aplikací
na zabezpečených cloudových zdrojích. Omezující licenční
podmínky, které vyžadují, aby zákazníci cloudu používali software
dodavatele pouze na hardwaru určeném výhradně jim, snižují
jejich efektivitu a zbytečně zvyšují náklady, které odrazují od
využívání cloudu.

Žádné znevýhodňování na základě volby cloudu :Prodejci
softwaru by neměli penalizovat ani znevýhodňovat zákazníky, kteří
se rozhodnou používat software těchto dodavatelů v cloudových
nabídkách jiných poskytovatelů. Znevýhodňováním se rozumí
například provádění zvýšených nebo rušivých auditů softwaru
nebo ukládání vyšších licenčních poplatků za software.
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Ochrana před tzv. uzamčením zákazníka prostřednictvím
interoperabilního adresářového softwaru :Adresářový software,
který umožňuje podnikům vytvářet, identifikovat, spravovat a
ověřovat uživatele a oprávněným uživatelům umožňuje přístup
k široké škále aplikací, systémů a dalších zdrojů, je základem toho,
jak tyto podniky provozují IT prostředí. Prodejci softwaru, kteří
poskytují adresářový software, nesou zvýšenou odpovědnost za
zabezpečení toho, že tyto adresáře podporují otevřené standardy
pro synchronizaci a ověřování identity uživatelů nediskriminačním
způsobem s jinými službami identity a nebrání zákazníkům
v přechodu od jednoho poskytovatele k jinému tím, že je uzamknou
do svého adresářového řešení.

Rovné zacházení se softwarovými licenčními poplatky v
cloudu :Prodejci softwaru by neměli účtovat různé ceny za tentýž
software pouze na základě toho, kdo vlastní hardware, na němž
je software nainstalován. Ceny softwaru by neměly rozlišovat
mezi softwarem nainstalovaným v zákazníkově vlastním datovém
centru, datovém centru spravovaném třetí stranou, v počítačích
pronajatých od třetí strany nebo v cloudu, pokud se náklady
v závislosti na tom, kde je software nainstalován, neliší.

Povolená použití softwaru by měla být spolehlivá a
předvídatelná :Pokud to nevyžaduje zákon nebo bezpečnostní
důvody, prodejci softwaru by neměli provádět podstatné změny
licenčních podmínek, které brání zákazníkům v dříve povoleném
použití softwaru, zejména pokud se zákazníci na tyto způsoby
použití spoléhají.

Licence by se měly vztahovat na rozumně očekávané použití
softwaru :Prodejci softwaru by neměli uvádět zákazníky v omyl
prodejem licencí, u nichž zákazníci rozumně očekávají, že by se měly
vztahovat na jimi zamýšlené použití softwaru, ale ve skutečnosti
vyžadují zakoupení dalších licencí, zejména pokud jsou tyto další
způsoby použití doporučeny prodejcem softwaru.

Povolení spravedlivých přenosů softwaru :Tam, kde mají
zákazníci právo na další prodej a převod softwarových licencí,
by měli prodejci softwaru nadále nabízet podporu a opravy za
spravedlivých podmínek i zákazníkům, kteří následně prodanou
licenci legálně získali. Odmítnutí podpory zákazníkům, kteří řádně
získali licenční práva, nespravedlivě zhoršuje hodnotu a užitečnost
softwaru a vystavuje nabyvatele licence bezpečnostním hrozbám
z neopravených chyb zabezpečení.

