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LICENSENS DÆKNINGSOMFANG
En licens giver som udgangspunkt ret til én produktionsdatabase med et ubegrænset antal
regnskaber og et ubegrænset antal samtidige brugere.
Licenserne er undergivet de til enhver tid gældende generelle licensbetingelser fra Microsoft.
Dog gælder der visse nærmere scenarier som altid vil være lovlige, på trods af de generelle
licensbetingelser. Nedenfor skitseres 4 konkrete scenarier som er lovlige på trods af licensbetingelserne. De specificerede scenarier gør udtømmende op med undtagelser og kan ikke kombineres.
1.1

Normalt scenarie

En juridisk enhed kan, med en licens benytte én og kun én produktionsdatabase med et ubegrænset antal regnskaber (bogføringskredse). Der er ingen grænser for antallet af test- og
udviklingsdatabaser.
1.2

Normalt scenarie med regnskabscenter se/rediger-adgang

Såfremt flere juridiske enheder går sammen om at dele en database med hver sit regnskab,
som det f.eks. er tilfældet ved regnskabsdriftscenterløsninger, og alle juridiske enheder ønsker
se-adgang til egne data, skal alle juridiske enheder erhverve en licens.
1.3

Regnskabscenter med delvis se/rediger-adgang indenfor en koncern

Såfremt flere juridiske enheder, indenfor den samme koncern, går sammen om at dele en database med hver sit regnskab, som det f.eks. er tilfældet ved regnskabsdriftscenterløsninger, og
ikke alle juridiske enheder ønsker se-adgang til egne data, skal de kun de juridiske enheder, der
ønsker se-adgang erhverve en licens.
1.4

Tekniske begrænsninger

Såfremt en juridiske enhed er underlagt tekniske begrænsninger, der tilsiger at driftsmiljøet
afvikles mest optimalt over flere databaser, med en fordeling af flere regnskaber på flere databaser, kan den juridiske enhed nøjes med at erhverve een licens, såfremt der er tale om ens
funktionalitet på alle databaser.
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1.5

Licensforhold ved institutionsopsplitning og -sammenlægning

Navision Stat licensen er uoverdragelig. Nedenstående er dog altid tilladt.
Sammenlægninger
Aktive licenser kan ved sammenlægninger overføres pr. juridisk enhed (CVR nr.), hvilket betyder, at såfremt juridiske enheder sammenlægges, vil licensen kunne videreføres for den fortsættende juridiske enhed, mens den ophørende juridiske enheds licens enten vil kunne deaktiveres eller omdøbes til at høre under den fortsættende juridiske enhed.
Opsplitninger
Såfremt en juridiske enhed opsplittes i flere juridiske enheder, skal der indkøbes licenser svarende til det nye antal juridiske enheder, med mindre at der er tale om et scenarie svarende til
afsnit 1.3.
Omdøbninger
I tilfælde af at en fortsættende licens ønskes omdøbt, sker dette uden beregning når omdøbningen foretages af Økonomistyrelsen. Hvis omdøbningen foretages af Microsoft opkræves ordinært gebyr.
Institutionen skal være opmærksom på, at betaling for support og vedligeholdelse kan være
knyttet op på antallet af licenser.

