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ZASADY UCZCIWEGO LICENCJONOWANIA
OPROGRAMOWANIA DLA KLIENTÓW
Warunki licencjonowania powinny być jasne i zrozumiałe :
warunki licencjonowania powinny być zawsze jasno sformułowane,
umożliwiać klientom szybkie określenie kosztów i łatwe ustalenie
zobowiązań. Dostawcy oprogramowania nie powinni obciążać
klientów lub w inny sposób karać ich za nieprzestrzeganie
niejednoznacznych, wprowadzających w błąd lub mylących warunków
licencji. Przeciwnie, takie warunki powinny być interpretowane na
niekorzyść licencjodawcy i nie powinny być wykorzystywane do
pobierania dodatkowych opłat licencyjnych od klientów.

Swoboda przenoszenia wcześniej zakupionego oprogramowania
do chmury :klienci, którzy chcą migrować aplikacje do chmury nie
powinni być zobowiązani do zakupu oddzielnych, duplikujących się
licencji na to samo oprogramowanie. Nie powinni również podlegać
ograniczeniom licencyjnym i nie powinny ich dotyczyć podwyższone
koszty, które ograniczają możliwość korzystania z licencjonowanych
aplikacji w chmurze, a także ograniczają możliwość współpracy z
wybranym dostawcą usług w chmurze.

Klienci powinni mieć swobodę korzystania z własnego
oprogramowania w wybranej przez siebie chmurze :licencje, które
pozwalają klientom na korzystanie z oprogramowania na własnym
sprzęcie (zwykle określanego jako oprogramowanie „on-premises”)
powinny również pozwalać na używanie tego oprogramowania w
wybranej przez klienta chmurze bez dodatkowych ograniczeń.

Redukcja kosztów poprzez efektywne wykorzystanie sprzętu :
dostawcy oprogramowania nie powinni ograniczać klientom
wykonywania zadań przy wykorzystaniu możliwości bezpiecznego
przetwarzania w chmurze. Restrykcyjne warunki licencjonowania,
które wymagają od klientów korzystających z chmury, aby korzystali
z oprogramowania jedynie na własnym sprzęcie, pozbawiają
klientów wydajności, generują niepotrzebne koszty, co zniechęca do
korzystania z chmury.

Brak działań odwetowych za wybór chmury :dostawcy
oprogramowania nie powinni karać lub podejmować działań
uderzających w klientów, którzy decydują się na korzystanie
z oprogramowania tych dostawców w chmurze innych firm np.
poprzez podejmowanie wzmożonych lub uciążliwych audytów
oprogramowania lub nakładanie wyższych opłat licencyjnych.
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Unikanie uzależnienia od dostawcy dzięki interoperacyjnemu
oprogramowaniu katalogowemu :oprogramowanie katalogowe,
które umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie, identyfikowanie,
zarządzanie i uwierzytelnianie użytkowników, a także zezwala
autoryzowanym użytkownikom na dostęp do szerokiej gamy aplikacji,
systemów i innych zasobów, ma fundamentalne znaczenie dla
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa te zarządzają środowiskiem IT. Na
dostawcach oprogramowania katalogowego, spoczywa szczególna
odpowiedzialność za zapewnienie, że katalogi te obsługują otwarte
standardy synchronizacji i uwierzytelniania tożsamości użytkowników
wobec innych usług tożsamości w sposób niedyskryminujący i nie
utrudniają klientom zmiany dostawcy poprzez uzależnienie ich  od
swojego rozwiązania katalogowego.

Jednakowe opłaty licencyjne za oprogramowanie w chmurze :
dostawcy oprogramowania nie powinni naliczać różnych cen
za to samo oprogramowanie wyłącznie w oparciu o to, kto jest
właścicielem sprzętu, na którym jest ono zainstalowane. Ceny
oprogramowania nie powinny różnić się w zależności od tego czy
oprogramowanie jest zainstalowane we własnym centrum danych
klienta, w centrum danych zarządzanym przez stronę trzecią, na
komputerach dzierżawionych od strony trzeciej lub w chmurze, chyba
że koszty różnią się w zależności od miejsca instalacji.

Dozwolone użytkowanie oprogramowania powinno być wiarygodne
i przewidywalne :Dostawcy oprogramowania nie powinni
wprowadzać istotnych zmian w postanowieniach licencyjnych, które
ograniczają klientom możliwość korzystania z wcześniej dozwolonych
zastosowań zwłaszcza, gdy klienci w znaczącym stopniu na nich
polegali, chyba że wymaga tego prawo lub względy bezpieczeństwa.

Licencje powinny obejmować racjonalne oczekiwania co do
zastosowań oprogramowania :Dostawcy oprogramowania nie
powinni wprowadzać klientów w błąd, sprzedając licencje, co
do których klienci mają uzasadnione oczekiwania, że powinny
obejmować zamierzone zastosowanie oprogramowania, a w
rzeczywistości wymagają zakupu dodatkowych licencji, zwłaszcza
jeśli te dodatkowe zastosowania są zalecane przez dostawcę
oprogramowania.

Zezwolenie na uczciwy transfer oprogramowania :tam, gdzie klienci
mają prawo do odsprzedaży i przekazania licencji na oprogramowanie,
dostawcy oprogramowania powinni nadal oferować wsparcie i
poprawki na uczciwych warunkach klientom, którzy legalnie nabyli
odsprzedaną licencję. Odmowa wsparcia klientów, którzy prawidłowo
nabyli prawa licencyjne, nieuczciwie obniża wartość i użyteczność
oprogramowania oraz naraża licencjobiorców na zagrożenia
bezpieczeństwa wynikające z luk w zabezpieczeniach.

