
Læs det nye Afsnit 4 (om Noah Mobile-service), før du accepterer. Dette afsnit 
indeholder reglerne for din brug af den nye service. 

Noah 4 Licensaftale 

Ved at hente og installere Noah software, accepterer De denne licensaftale og de 
betingelser, der er indeholdt i licensaftalen.  

Noah-Softwaren (software) og alle intellektuelle rettigheder, der angår denne 
software, ejes af HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, DK 2100 Copenhagen, Denmark 
(HIMSA).   

1. LICENSENS OMFANG 

Denne licensaftale (herefter benævnt "Aftalen") giver Dem, og De accepterer, en ikke-
eksklusiv licens til at anvende Noah 4TM software (herefter benævnt “Softwaren”), 
inklusive alle patches og tilhørende dokumentation (herefter benævnt 
“Dokumentationen”), i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i Aftalen. 
HIMSA forbeholder sig ret til at supplere eller udvide betingelserne i Aftalen med 
betingelser, der hidrører fra selve Noah-Softwaren og som accepteres af Dem under 
installation eller opdatering. 

Denne Aftale giver Dem ingen interesse i eller ejerskab af Softwaren men kun en 
begrænset ret til anvendelse, som altid er underlagt betingelserne i denne Aftale. 

De har ret til at anvende Softwaren i en periode på 45 dage. Inden for denne periode 
skal De have installeret en gyldig licensfil, da Softwaren kun leveres med en 
midlertidig licensfil. Hvis De ikke har installeret en gyldig licensfil inden for 45 dages 
perioden, betragtes HIMSAs ophavsret som overtrådt, og der kan kræves 
kompensation for den fortsatte anvendelse af produktet.  

Afhængigt af den licens, De har købt, tillader HIMSA, at De må gøre følgende:  

 Kopiere Softwaren til en enkelt computer eller til flere computere, som ejes af 
Dem eller anvendes af tredjepart på vegne af Dem (for eksempel outsourced 
IT), på en enkelt adresse, hvor “adresse” defineres som en (1) fysisk adresse 
(for eksempel en butik, en klinik, et kontor eller et produktionsanlæg).     

Ønsker de at afvikle Softwaren på computere på mere en én fysisk adresse, 
skal De købe en licens til hver adresse. 

 Tage én (1) kopi af Softwaren som sikkerhedskopi. 

 Overføre retten til at anvende Softwaren til en anden juridisk person, så 
længe (a) denne juridiske person accepterer betingelserne i denne 



  
licensaftale, (b) De til denne juridiske person overfører hele Softwaren, al 
dokumentation, licenser og media, hvorpå det oprindeligt leverede Program er 
gemt (hvis det ikke er hentet via Internet), og (c) De destruerer og sletter 
enhver eksisterende kopi af Softwaren og Dokumentationen fra hele Deres IT-
system, inklusive enhver sikkerhedskopi.  

2. BEGRÆNSNINGER 

De indvilger i at vedligeholde alle ophavsretlige meddelelser i forbindelse med enhver 
hel eller delvis kopiering af Softwaren. De må ikke tillade tredjepart at anvende 
Softwaren på nogen måde, som kan overtræde nogen intellektuel ret, inklusive 
patenter, ophavsret og varemærkerettigheder eller nogen rettigheder hidrørende fra 
ejerskab og forretningshemmeligheder. 

Med mindre ufravigelige regler i lovgivningen i det land, hvor Softwaren anvendes, 
tillader det, er det ikke tilladt at gøre følgende:  

• Foretage reverse engineering eller på nogen måde forsøge at dekompilere 
Softwarens kildekode. 

• Forsøge at ændre nogen mekanismer i Softwaren. 

• Forsøge at få adgang til eller ændre data i Noah-databasen uden brug af 
Softwaren. 

• Udleje, lease, give licens til eller på nogen måde kopiere eller overføre 
Softwaren (ud over hvad der er angivet ovenfor). 

• Ændre eller tilintetgøre nogen angivelse af HIMSA’s ophavsret eller 
varemærke, som vises i Softwaren, i Dokumentationen, på skærmen eller på 
andre måder i forbindelse med Softwaren. 

3. AFTALENS BETINGELSER 

Denne Aftale træder i kraft (“Ikrafttrædelsesdag”), når De anvender Softwaren første 
gang, fra hvilken dato De betragtes som havende accepteret denne Aftale. Aftalen 
forbliver i kraft, til den afsluttes af en af parterne eller brydes af Dem. 

HIMSA er berettiget til at afbryde Softwaren og/eller ophæve Aftalen, hvis nogen 
betingelse i Aftalen brydes af Dem. Et sådant brud kan indbefatte, at (i) forfaldne 
licens- eller vedligeholdelsesafgifter ikke betales i tide, (ii) tredjepart, som er 
instrueret af, ansat hos eller givet adgang af Dem, foretager tilføjelser, modifikationer, 
sletninger eller ændringer til Softwaren, (iii) De foretager eller tillader tredjepart at 
foretage uautoriseret kopiering af Softwaren, eller (iv) De ikke overholder andre 
bestemmelser i denne Aftale.  



Desuden er HIMSA berettiget til at bringe Aftalen til ophør ved at give skriftlig varsling 
mindst seks (6) måneder i forvejen. Hvis denne Aftale bringes til ophør, skal De 
STRAKS ophøre med at anvende Softwaren og slette alle kopier af Softwaren, 
inklusive men ikke begrænset til enhver sikkerhedskopi. 

De kan bringe denne Aftale til ophør med virkning fra et kalenderårs afslutning ved 
skriftligt at meddele dette til HIMSA med et varsel på seks måneder 

4.  NOAH MOBILE  

Noah Mobile er en funktion i softwaren, som tillader, at programmer (apps) fra HIMSA 
og HIMSAs medlemmer kan tilgå og arbejde med data, som ligger i din Noah-
database. 

Dette afsnit 4 i licensbestemmelserne indeholder specielle regler for Noah Mobile. De 
øvrige bestemmelser i denne licens gælder også for Noah Mobile. 

Når du installerer eller opdaterer softwaren, er funktionen Noah Mobile slået fra. 

Hvis du vil bruge funktionen Noah Mobile, skal du slå den til i dialogfeltet Noah Mobile 
opsætning. Hvis du ikke længere ønsker at bruge Noah Mobile, kan du slå funktionen 
fra igen. 

Hvis ikke du ændrer indstillingerne, vil adgangen til data være begrænset, som 
beskrevet i dialogfeltet Noah Mobile opsætning. 

Før du bruger Noah Mobile-funktionen, skal du indgå en aftale med leverandøren af 
app’en (HIMSA eller en virksomhed, der er medlem af HIMSA). 

HIMSA tager intet ansvar for funktionaliteten I apps, der leveres fra HIMSAs 
medlemmer.  

HIMSA stiller udelukkende en API til rådighed, som tillader medlemmernes apps at 
blive programmeret, så de kan bruge Noah Mobile Cloud Service og dermed få tilgang 
til din Noah-database, når og hvis Noah Mobile er slået til, og du har tilladt, at app’en 
får adgang.   

Hvis en Noah Mobile-app tilgår en Noah-database via internet, bliver klientdata 
behandlet ved hjælp af Noah Mobile Cloud Service. 

Hvis klientdata tilgås via et local area network, bliver de ikke udvekslet gennem Noah 
Mobile Cloud. Kun teknisk information om Noah Server og Noah Mobile-app’en bliver 
udvekslet. 



  
Noah Mobile Cloud Service er en service, som er indeholdt i den licens, du har betalt. 
De eneste funktioner, som Noah Mobile Cloud Service varetager, er at validere og give 
brugeradgang fra app’en til Noah-databasen, at sikre, at adgang til app’en er givet fra 
Noah-serveren, og at sikre en sikker dataudveksling mellem app’en og Noah-
databasen. Der gemmes ingen data permanent i Noah Mobile Cloud. 

Noah Mobile Cloud Service ligger (hosted) på en verificeret IT-platform. Den aktuelle 
hosting-partner er nævnt i det white paper om Noah Mobile, hvor du også kan finde 
flere detaljer om sikkerhedsopsætning.  

HIMSA vil bestræbe sig på at sikre, at Noah Mobile Cloud Service fungerer til enhver 
tid. Du accepterer imidlertid, at HIMSA ikke garanterer en speciel ’oppe-tid’ eller 
mulighed for tilgang. 

Vi anbefaler på det kraftigste, at du sørger for en stram sikkerheds- og 
adgangskontrol på de enheder, hvor et HIMSA-medlems app er installeret. 

5.  INDSAMLING AF OPLYSNINGER  

De er klar over og accepterer, at Softwaren er udstyret med tredjepartskomponenter 
og komponenter, der tilhører HIMSA, som sætter Softwaren i stand til at indsamle 
oplysninger og sende disse oplysninger tilbage til HIMSA. 

De oplysninger, der indsamles, er oplysninger om opsætningen af Deres IT-
installation, inklusive men ikke begrænset til opsætningen af de computere, som 
Softwaren installeres på, anvendelsen af Softwaren og placeringen af 
computeren/Softwaren. De indsamlede oplysninger omfatter også oplysninger om 
anvendelsen af Noah.  

HIMSA vil anvende de indsamlede oplysninger til at forbedre Softwaren og sikre, at 
kun kopier af Softwaren, som følges af en gyldig licensaftale, er i brug. HIMSA kan 
også anvende de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med sin 
fortrolighedspolitik. (Privacy Policty).  

6. VEDLIGEHOLDELSE 

Vedligeholdelse kan omfatte nedenstående: 

Yderligere udvikling af Softwaren som følger: 

HIMSA har til hensigt at udvikle Softwaren yderligere med henblik på følgende: 

a) at forbedre Softwarens kvalitet og rette fejl og konsekvenser af fejl, hvis dette er 
muligt; 



b) at opdatere og lave tilføjelser til Softwaren i overensstemmelse med brugernes 
generelle krav. 

Vedligeholdelse kan omfatte ændret og/eller reduceret funktionalitet. 

Dokumentationen kan blive opdateret i forbindelse med leveringer af nye versioner af 
Softwaren. 

Vedligeholdelse omfatter udelukkende versioner af Softwaren, som udvælges af 
HIMSA, og gælder kun i de perioder, som HIMSA vælger.  

7.  BESKYTTELSE AF OPHAVSRET 

HIMSA.s ejerskab af Softwaren er beskyttet af lov om ophavsret og internationale 
aftaler om ophavsret. Softwaren må ikke kopieres eller anvendes, ud over hvad der er 
bestemt i denne Aftale. 

8. GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNING 

De accepterer, at De er bekendt med  Softwaren’s hoved funktionalitet og bærer 
risikoen i tilfælde af, at Softwaren ikke imødekommer Deres ønsker og krav. I 
tvivlstilfælde bør De rådføre Dem med softwaredistributøren eller uafhængige 
eksperter, før De accepterer denne Aftale. 

De accepterer, at Softwaren, som ethvert standardprogram, ikke er frit for fejl, og at 
HIMSA ikke er ansvarlig for Softwarens manglende funktionalitet som følge af fejl og 
defekt.  

HIMSA garanterer kun i en periode på tredive (30) dage efter Ikrafttrædelsesdagen, 
at Softwaren i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med 
Dokumentationen.  

Ingen on-site service er inkluderet i denne garanti. Garantien er ugyldig, hvis De 
bryder denne Aftale, eller hvis fejl i Softwaren er opstået på grund af mangel på 
overholdelse af Dokumentationen eller på grund af tilføjelser, modifikationer eller 
ændringer i Softwaren, som ikke er foretaget af HIMSA, eller hvis fejl er opstået ved 
et uheld eller ved fejlagtig eller forkert brug. Enhver patch eller erstatningssoftware er 
kun underlagt garantien i resten af den periode, der er dækket af den oprindelige 
garanti.  

De accepterer, at HIMSA ikke kan gøres ansvarlig for noget sikkerhedsbrud, som 
påvirker Deres IT-system/computer, uanset grunden til sikkerhedsbruddet, da De selv 
bærer det fulde ansvar for at holde Deres IT-system/computer sikker og opdateret.  

9. MULIGHED FOR UDBEDRING 



  
Deres eneste mulighed for udbedring i forbindelse med en væsentlig fejl i Softwaren, 
som HIMSA er ansvarlig for, hvilket skal være HIMSA’s eneste forpligtelse jf. afsnittet 
Garanti og Ansvarsbegrænsning ovenfor, er, at HIMSA inden for rimelig tid kan rette 
den fejl eller defekt i Softwaren, som gør, at Softwaren i overvejende grad ikke virker i 
overensstemmelse med Dokumentationen, eller at HIMSA kan vælge enten at erstatte 
Softwaren eller refundere en del af licensafgiften, svarende til den værdi, fejlen  
HIMSA’s overbevisning udgør af den samlede værdi. De har ingen øvrige 
misligholdelsesbeføjelser med mindre dette følger af ufravigelige lovkrav i det land 
hvor Softwaren anvendes.  

10. INGEN YDERLIGERE GARANTI 

Med undtagelse af den udtrykkelige garanti, som er angivet i denne aftale, kan HIMSA 
og HIMSA’s leverandører og salgskanaler ikke holdes ansvarlige under nogen 
garantier, løfter eller angivelser, udtrykkelige såvel som indforståede, inklusive 
garantier for handelsværdi eller anvendelighed til et bestemt formål, som vedrører 
Softwaren eller udstyret, komponenter, eventuelt mistede data eller dokumentation 
data produceret af Softwaren, service eller teknisk assistance eller noget andet leveret 
af HIMSA.  

11. INTET ANSVAR FOR SKADER 

HIMSA og HIMSA’s leverandører og salgskanaler er ikke ansvarlige for, da De påtager 
Dem det fuldt ansvar herfor, enhver skade på personer eller udstyr, som hidrører fra 
anvendelsen af Softwaren. HIMSA og HIMSA’s medarbejdere, agenter eller 
leverandører kan aldrig holdes ansvarlige overfor nogen person eller juridisk enhed for 
noget tab af indtjening eller mistet forventet besparelse, eller for indirekte, specielle, 
tilfældige eller afledte skader, der er opstået i eller har forbindelse til Softwaren eller 
Softwarens virkemåde, selv hvis HIMSA eller HIMSA’s medarbejdere, agenter eller 
leverandører er gjort bekendt med muligheden for sådanne tab. Det er udtrykkeligt 
aftalt, at tab af data er et indirekte tab. I intet tilfælde vil det samlede krav mod 
HIMSA og HIMSA’s leverandører og salgskanaler kunne overstige den licensafgift, der 
er betalt for Softwaren. Hvis De anvender en gratis version af Softwaren, påtager 
HIMSA sig intet ansvar overhovedet. 

12. TREDJEPARTS RETTIGHEDER 

Hvis tredjepart rejser en sag mod Dem med påstand om, at nogen del af Softwaren, 
som stammer fra HIMSA (HIMSA påtager sig intet som helst ansvar for nogen del af 
Softwaren, som hidrører fra tredjepart, og som kommunikerer med Softwaren) er i 
modstrid med noget patent, nogen ophavsret eller nogen anden intellektuel 
ejendomsret (herefter benævnt “Krav”), vil HIMSA føre sagen og betale alle 
omkostninger, erstatninger og udgifter – inklusive rimeligt honorar til advokat – som 
pålægges Dem ved en retsinstans, som har jurisdiktion i sagen; dette under 
forudsætning af: (i) De oplyser HIMSA skriftligt om Kravet ikke senere end fem (5) 
dage, efter at De er blevet opmærksom på Kravet eller det mulige Krav; (ii) HIMSA 
kan overtage den fulde kontrol med Kravets retsmæssige behandling samt alle 
tilhørende aktiviteter og forhandlinger; og (iii) De forsyner – for egen regning – 



HIMSA med den assistance, de oplysninger og den fuldmagt, som efter HIMSAs 
vurdering er nødvendig for at overholde HIMSAs forpligtelser under denne klausul. 

På trods af ovenstående har HIMSA intet ansvar for (i) noget Krav, der er baseret på 
en kombination af Softwaren og produkter eller service, som ikke hidrører fra HIMSA, 
og (ii) ændring i Softwaren foretaget af nogen person, som ikke er udpeget af HIMSA. 

Hvis et Krav eller trussel om et Krav bevirker at (i) nogen del af Softwaren af en 
retsinstans, som har jurisdiktion i sagen, eller af HIMSA efter rimelig vurdering 
overtræder tredjeparts rettigheder, (ii) De modtager en gyldig dommerkendelse, som 
afholder Dem fra at anvende nogen del af Softwaren, eller (iii) De efter HIMSA’s 
vurdering risikerer at modtage en sådan dommerkendelse, skal HIMSA for egen 
regning (i) på Deres vegne få retten til at fortsætte anvendelsen af den pågældende 
del af Softwaren, eller (ii) erstatte eller ændre Softwaren, således at det ikke 
overtræder rettighederne, under forudsætning af at en erstatning eller ændring giver 
Dem et tilstrækkeligt fortsat tilstrækkelige funktionalitet. Hvis ingen af førnævnte 
muligheder er til rådighed under nogle forudsætninger, som HIMSA vurderer er 
forretningsmæssigt rimelige, kan HIMSA – helt eller delvist – afslutte Aftalen med 
øjeblikkeligt varsel og refundere Dem den licensafgift, der er betalt for de dele af 
Softwaren, som betragtes som uanvendelige for Dem som resultat af en sådan ikke 
afsluttet sag om overtrædelse. Refunderingen sker, når De efter HIMSA’s anmodning 
returnerer til HIMSA eller sletter de omhandlede eller uanvendelige dele af Softwaren. 
Alle krav eller trusler om Krav – inklusive krav om erstatning og/eller pro rata-
reduktion – der ikke udtrykkeligt er omtalt i denne klausul, falder under den 
ansvarsbegrænsning, der er omtalt i klausul 10. 

13. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING 

Denne aftale er underlagt og udelukkende fortolket i overensstemmelse med 
lovgivningen i Danmark uden at tage hensyn til de retsregler, som kan føre til 
anvendelse af anden lovgivning end dansk lov. 

Enhver tvist, enhver kontrovers eller ethvert krav, der opstår ud fra eller i forbindelse 
med denne aftale eller brud på den, afslutning af den eller dens ugyldighed, skal 
afgøres ved en dansk domstol.  

Det er aftalt,  at De skal anlægge alle sager ved Københavns byret, som første 
instans.  

Uanset ovenstående har HIMSA dog ret til at indlede en retssag mod Dem ved en 
retsinstans efter eget valg i tilfælde af manglende betaling fra Dem, eller Deres 
overtrædelse af HIMSA’s immaterielle rettigheder eller Deres brud på 
forretningshemmeligheder eller brud på denne aftale. 

 


