
Por favor, leia a nova seçao 4 ( a respeito do Modulo de serviços do NOAH) antes de aceitar, 
uma vez que está contido os termos para uso do novo serviço. 

Noah 4 - Aceitação da Licença 
Carregando e instalando este software você (em seguida o “usuário”) aceita esta licença e os 
termos de uso contidos na aceitação da licença.  (em seguida a “Aceitação”).  

O software Noah (software) e todos os direitos intelectuais pertinentes a este software são de 
propriedade da HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, DK 2100 Copenhagen, Dinamarca (HIMSA).   

1. CONCESSÃO DE LICENÇA 

Esta Aceitação de Licença (em seguida "Licença") concede-lhe e você aceita uma licença não 
exclusiva para usar o software Noah 4TM (em seguida o “Software”), incluindo qualquer  
correção e documentação associada (em seguida “Documentação”), sujeito aos termos 
colocados em anexo. HIMSA reserva-se o direito de acrescentar ou retificar os termos adiante 
com termos derivados do próprio Software Noah e aceitos durante sua instalação ou 
atualização. 

Esta Licença não lhe transmite qualquer interesse ou domínio sobre o Software, somente lhe 
proporciona um direito limitado para uso, sempre sujeito aos termos desta Licença. 

Está sendo concedido um período gratuito de 45 dias e, dentro deste período você deve ter 
instalado um arquivo de licença de validade permanente, já que o Software somente é 
enviado com um arquivo de licença temporário. Se você não tiver instalado um arquivo de 
licença válido dentro do período de licença, você estará infringindo os Direitos Autorais do 
HIMSA e pode estar sujeito ao pagamento de compensação pelo uso contínuo do produto. 

De acordo com a licença que você comprou do HIMSA, permite-lhe:  

 Copiar o Software num computador ou em vários computadores para seu uso ou 
operados por um terceiro para seu benefício num único local, onde “local” é 
definido como um (1) local físico (por exemplo, uma loja, clínica, escritório ou local 
de produção). 

Se você desejar rodar o Software nos computadores em mais de um local físico, você deverá 
comprar uma Licença separada para cada local.  

 Fazer uma (1) cópia do Software com propósito de backup. 

 Transferir os direitos de uso do Software para outra pessoa legal desde que (a) esta 
pessoa legal concorde com os termos de aceitação desta licença; (b) você transfira 
para aquela pessoa legal todo o Software, documentação, licenças e mídia nos 
quais o Software originalmente entregue foi armazenado (se não feito download) e 
(c) você destrua e apague qualquer cópia e todo o restante do Software e 
documentação da sua instalação completa, incluindo qualquer cópia de backup. 



  
2. RESTRIÇÕES 

Você concorda em manter todas as notificações de direitos autorais em qualquer cópia parcial 
e/ou completa do Software. Você não deve permitir que nenhum terceiro use o Software de 
qualquer forma que possa infringir qualquer direito intelectual de propriedade incluindo, e sem 
limitação, patentes, direitos autorais e marca registrada ou qualquer propriedade ou 
interesses secretos da marca. 

Você não pode, a menos que expressamente permitido em regulamento obrigatório no país 
no qual o Software está em uso: 

• Reverter a engenharia ou tentar de alguma forma decompilar o código fonte do 
Software. 

• Tentar estragar qualquer mecanismo no software. 

• Tentar acessar ou alterar dados no banco de dados do Noah de for a do Software. 

• Alugar, arrendar, ou qualquer tipo de cópia ou transferência do Software (exceto como 
permitido acima) 

• Ocultar ou obliterar qualquer direito autoral do HIMSA ou notificações de marca 
registrada que aparecem no Software, na documentação, na tela ou em relação com o 
Software. 

3. TERMO DA LICENÇA 

Esta Licença torna-se efetiva (“Data Efetiva”) após fazer o download do Software ou após seu 
uso do Software, qualquer um que aconteça primeiro, sendo nesta data a qual é considerado 
que você aceitou esta Licença e continuará assim até o acordo da licença ser encerrado pela 
outra parte ou ser quebrado por você. 

HIMSA pode, a seu critério, desabilitar o Software e/ou encerrar esta Licença na quebra de 
qualquer termo desta, incluindo quando (i) licença apropriada ou taxas de manutenção não 
forem liquidadas na hora certa; (ii) um terceiro, instruído, contratado ou permitido o acesso 
em seu nome, emende, modifique ou faça complementos, apague ou mude o Software; (iii) 
você faça ou permita que um terceiro faça cópias não autorizadas do Software ou  (iv) você 
não obedeça a qualquer outra cláusula desta Licença. 

 Além disso, HIMSA tem o direito de encerrar esta Licença através de um aviso prévio de no 
mínimo seis (6) meses. Se esta Licença for encerrada, você deverá cessar qualquer uso do 
Software IMEDIATAMENTE e apagar todas as cópias do Software incluindo, e sem limitação, 
qualquer cópia de backup. 

Você pode encerrar esta licença por conveniência com efeito do final de um ano dando um 
aviso prévio de seis meses ao HIMSA. 



4.  NOAH MOBILE 

O Noah Mobile é uma funcionalidade no Software, que permite ás aplicações (apps) da HIMSA 
e empresas associadas à HIMSA, acederem e processarem dados contidos na sua Noah 
Database. 

Está seção 4 contem a licença e algumas regulaçoes especificas para o Noah Mobile. Demais 
regulações  na Licença se aplica ao NOAH Mobile assim como aos regulamentos dessa seção. 

Quando instalar ou atualizar o software o Noah Mobile é desativado. 

Se você pretende usar as funcionalidades do Noah Mobile você precisará habilitar a 
funcionalidade na caixa de dialogo do Noah Mobile. Caso não queira mais, desabilite-o. 

A menos que você altere os ajustes, o acesso para os dados será limitado como descrito na 
caixa de dialogo para o Noah Mobile. 

Antes de usar a funcionalidade Noah Mobile você precisa de chegar a um acordo com o 
fornecedor(es) da aplicação (HIMSA ou uma empresa associada à HIMSA). 

A HIMSA não assume qualquer responsabilidade de funcionalidade dos apps de qualquer 
empresa membro.  

A HIMSA somente fornece o API para que a empresa membro possa programar o seu app de 
forma que ele possa usar a Nuvem do Serviço do Noah Mobile e dessa forma acessar o 
Database do Noah quando e somente se o Noah Mobile estiver habilitado e você tiver 
permitido o acesso. 

Se uma aplicação Noah Mobile estiver a aceder a uma base de dados Noah pela internet, os 
dados do paciente são processados através do Noah Mobile Cloud Service. 

Se for acedida através de uma rede de área local, não existe uma troca de dados do paciente 
através do Noah Mobile Cloud, existe apenas uma troca de informação técnica sobre o Noah 
Server e sobre a aplicação Noah Mobile. 

O Serviço da Nuvem do Noah Mobile é um serviço incluido na sua licença. As únicas funçoes 
do Serviço de Nuvem do Noah Mobile são de validação e permissão do acesso do usuário 
apartir do app ao Database do Noah, para garantir que o acesso foi permitido pelo Servidor 
do Noah e para assegurar a troca de dados entre o app e o banco de dados do Noah. 
Nenhuma informação é armazenada permanentemente na Nuvem do Noah Mobile   

O Serviço de Nuvem do Noah Mobile está alocado em uma plataforma de TI segura. O atual 
servidor pode ser encontrado em publicações no Noah Mobile, onde você poderá ler a respeito 
com mais detalhes.  

A HIMSA usará de todos os esforços razoaveis para garantir que o Serviço de Nuvem do Noah 
Mobile esta ativo ao longo do ano. Todavia, você aceita que a HIMSA não dê garantias sob a 
acessibilidade.  

Nós recomendamos fortemente que você mantenha controle de acesso e segurança aos 
dispositivos onde o app  de uma empresa membro esteja instalado. 

 



  
5.  COLEÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Você está ciente e aceita que o Software está equipado com componentes de terceiros e 
componentes pertencentes ao HIMSA que permitem ao Software coletar informações e relatar 
estas informações ao HIMSA. 

A informação coletada é a informação sobre a configuração de sua instalação IT, incluindo, 
mas não limitada à configuração dos computadores nos quais o software é instalado, o uso do 
software e o local do computador/ do software. A informação coletada também inclui 
informação sobre o uso do Noah. 

HIMSA não reunirá nenhum dado relacionado ao paciente como parte do processo de junção 
de informação. 

HIMSA usará a informação coletada de modo a aperfeiçoar o Software e garantir que somente 
cópias do software com uma licença devidamente válida estejam em uso. HIMSA também 
pode usar a informação coletada de acordo com sua Política de Privacidade. 

6. MANUTENÇÃO 

Manutenção pode incluir: 

Desenvolvimentos posteriores do Software como segue: 

HIMSA entende por desenvolver posteriormente o Software visando: 

a) aperfeiçoar a qualidade do Software e corrigir erros e efeitos, se possível; 

b) atualizar e corrigir o Software de acordo com as necessidades gerais dos usuários. 

As medidas de manutenção podem incluir funcionalidade modificada e/ou reduzida.  

A Documentação pode ser atualizada com o envio de novas versões do Software. 

Os serviços de manutenção só devem ser fornecidos por versões do Software selecionadas 
pelo HIMSA e somente por determinados períodos de tempo conforme o HIMSA escolha 
oferecer.  

7.  PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

A propriedade do HIMSA sobre o Software é protegida pelas leis de direitos autorais e pelos 
tratados internacionais de direitos autorais. O Software não pode ser copiado ou usado, 
exceto conforme permitido por esta Aceitação. 



8. LIMITADA OU SEM GARANTIA 

Você reconhece que sabe as características funcionais essenciais do Software e suporta o 
risco caso o Software não atenda os seus desejos e necessidades. No caso de dúvida, você 
pode consultar funcionários do HIMSA ou terceiros (expertos) antes de aceitar esta Licença. 

Você aceita que o Software, assim como qualquer software padrão, pode não estar livre de 
erros e livre de defeitos e que o HIMSA não é responsável por maus funcionamentos devido a 
erros ou defeitos. 

HIMSA autoriza por somente um período de trinta (30) dias, após a Data Efetiva, que o 
Software esteja com todos os materiais de cumprimento conforme a Documentação.  

Nenhum serviço de garantia é incluso nesta Garantia Limitada. Esta Garantia Limitada é 
anulada se você quebrar esta Licença ou se a falha no Software seja resultado de falha na 
observação da Documentação ou resultado de emendas, modificações ou mudanças n 
Software não feitas pelo HIMSA, ou resultantes de acidente, abuso ou emprego errado. 
Qualquer correção ou reposição do Software será autorizada somente pelo resto do período 
de garantia original. 

Você aceita que o HIMSA não pode ser responsabilizado por qualquer quebra de segurança 
que afete o seu sistema IT/ computador, embora a razão para a quebra como você, são 
somente responsáveis para manter seu sistema IT/ computador seguro e atualizado. 

9. SEUS RECURSOS 

Seu recurso exclusivo para qualquer defeito de material no Software pelo qual o HIMSA é 
responsável e pelo qual é obrigação exclusiva do HIMSA sobre a Garantia Limitada acima, o 
HIMSA corrigirá, num período de tempo razoável, o erro ou defeito no Software onde o 
Software não desempenha substancialmente conforme a Documentação ou, à escolha 
exclusiva do HIMSA, substituir o Software ou reembolsá-lo quanto a uma parte proporcional 
da taxa de licença, que na opinião única do HIMSA corresponde ao valor do extinto Software 
ou Documentação. Você não tem outros recursos exceto se devido à lei obrigatória em sua 
jurisdição.  

10. NENHUMA OUTRA GARANTIA 

COM EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE GARANTIAS EXPRESSAS AQUI, O HIMSA E SEUS 
PROVEDORES E REVENDEDORES NEGAM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, PROMESSAS OU 
REPRESENTAÇÕES, EXPRESSADAS OU INSINUADAS, INCLUSIVE AS GARANTIAS DE 
NEGÓCIOS OU APTIDÃO PARA QUALQUER PROPÓSITO PARTICULAR, COM RESPEITO AO 
SOFTWARE OU EQUIPAMENTO, COMPONENTES, QUALQUER DADO PERDIDO OU 
DOCUMENTAÇÃO, DADOS PRODUZIDOS DE SOFTWARE, QUALQUER SERVIÇO OU 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO ITEM ENVIADO PELO HIMSA. 

11. NENHUMA RESPONSABILIDADE PARA DANOS 

HIMSA, SEUS PROVEDORES E REVENDEDORES NÃO SERÃO RESPONSABILIZADOS, E VOCÊ 
ASSUME A RESPONSABILIDADE POR TODO DANO PESSOAL E PREJUIZO DE PROPRIEDADE 



  
RESULTANTE DO USO DO SOFTWARE. EM NENHUM CASO, O HIMSA, SEUS 
ADMINISTRADORES, AGENTES, EMPREGADOS OU PROVEDORES DEVEM SER 
RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE PELA PERDA DE LUCROS OU A 
NÃO REALIZAÇÃO DE ECONOMIA ANTECIPADA OU POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, 
ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES QUE SURGEM OU RELACIONADOS AO SOFTWARE OU AO 
DESEMPENHO DO SOFTWARE, ATÉ MESMO SE O HIMSA OU SEUS ADMINISTRADORES, 
AGENTES, EMPREGADOS, OU PROVEDORES TIVEREM INFORMADO DA POSSIBILIDADE DE 
TAIS DANOS OU PERDAS. PARA EVITAR A PERDA DUVIDOSA DE DADOS SERÃO 
CONSIDERADAS PERDAS INDIRETAS A SEGUIR. EM NENHUM CASO, A TOTAL 
RESPONSABILIDADE CUMULATIVA DO HIMSA, SEUS PROVEDORES E REVENDEDORES DEVE 
EXCEDER A TAXA DE LICENÇA PAGA PELO SOFTWARE. SE VOCÊ USA UMA VERSÃO GRÁTIS 
DO SOFTWARE HIMSA NENHUMA RESPONSABILIDADE É ASSUMIDA. 

12. DIREITOS DE TERCEIROS 

Se um terceiro fizer uma Reclamação contra você que qualquer parte do Software que se 
origina do  HIMSA (HIMSA não assume nenhuma responsabilidade em qualquer parte do 
Software ou software originado de terceiros inclusive qualquer interface com o Software) 
infringe qualquer patente, direitos autorais ou outro direito de propriedade de intelectual 
(daqui por diante "Reclamação"), HIMSA o defenderá contra a Reclamação e pagará todos os 
custos, danos e despesas - incluindo as taxas aceitáveis de advogado – finalmente outorgará 
em sua defesa por um tribunal que tem jurisdição sobre o assunto; contanto que: (i) você 
notifica o HIMSA por escrito antes de cinco (5) dias após você ter se dado conta de uma 
Reclamação ou uma Reclamação potencial; (ii) HIMSA pode assumir controle exclusivo da 
manipulação legal da Reclamação e todas as ações relacionadas e negociações; e (iii) você - a 
seu próprio custo - proporcione para HIMSA  a assistência, a informação e a autoridade que, 
na opinião de HIMSA, serão necessários para desempenhar as obrigações de HIMSA sob esta 
cláusula. 
Apesar do anterior, HIMSA não terá nenhuma responsabilidade para (i) qualquer Reclamação 
baseada na combinação do Software com produtos ou serviços não providos pelo HIMSA e (ii) 
a modificação do Software por qualquer pessoa diferente do HIMSA. 
Se, devido a uma Reclamação ou à ameaça de uma Reclamação, (i) qualquer parte do 
Software é segurada por um tribunal que tem jurisdição sobre o assunto, ou na opinião 
aceitável do HIMSA podem ser segurados por infringir os direitos de um terceiro por tal 
tribunal, (ii) você recebe uma ordem de tribunal válida que lhe impede de usar qualquer parte 
do Software, ou (iii) na opinião aceitável de HIMSA você pode receber como uma ordem, 
HIMSA deve a sua própria despesa (i) obter para você o direito para continuar o uso desta 
parte do Software, ou (ii) substituir ou modificar o Software para não ocorrer transgressões, 
contanto que tal modificação ou substituição lhe proporcione um resultado substancialmente 
equivalente. Se nenhuma das opções anteriores estiver disponível em uma base que HIMSA 
considerar ser comercialmente aceitável, então o HIMSA pode - no todo ou em parte - 
encerrar a Licença com efeito imediato e reembolsá-lo da taxa de licença paga pelo Cliente 
pela parte transgredida do Software, assim como a taxa de licença paga por qualquer parte 
do Software que se torna inutilizável por você como resultado de tal violação não resolvida, 
devido ao retorno ou apagamento, como requerido por HIMSA, da violação e as partes 
inutilizáveis do Software por você para o HIMSA. A menos que, caso contrário, explicitamente 
declarasse nesta cláusula qualquer Reclamação devido a uma Reclamação ou a ameaça de 
uma Reclamação - inclusive reclamações por danificar e/ou pro rata redução - será governado 
pela limitação de responsabilidade na cláusula 10. 

13. CONTESTAÇÃO, ESCOLHA DA LEI E JURISDIÇÃO   



ESTA LICENÇA SERÁ REGIDA POR, E EXCLUSIVAMENTE FEITA CONFORME, AS LEIS DO 
REINO DA DINAMARCA, NÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SUAS PROVIDÊNCIAS QUE 
PODEM CONDUZIR À APLICAÇÃO DE QUALQUER OUTRA LEI SIGNIFICATIVA QUE A LEI 
DINAMARQUESA. 

QUALQUER CONTESTAÇÃO, CONTROVÉRSIA OU RECLAMAÇÃO QUE SURGE DE OU COM 
RELAÇÃO A ESTA LICENÇA OU A QUEBRA, TERMINAÇÃO OU INVALIDADE SERÃO 
RESOLVIDAS PELOS TRIBUNAIS DINAMARQUESES ORDINÁRIOS.   

IRREVOGAVELMENTE VOCÊ SUBMETE AO TRIBUNAL DA CIDADE DE COPENHAGUE, 
DINAMARCA, COMO A JURISDIÇÃO DE ACORDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA..    

APESAR DO ANTERIOR, HIMSA DEVE POR SUA EXCLUSIVA DÚVIDA SER AUTORIZADO A 
INICIAR PROCEDIMENTOS CONTRA VOCÊ NUM TRIBUNAL DE SUA ESCOLHA INCLUINDO 
SEM LIMITAÇÃO NO CASO DE NÃO-PAGAMENTO POR VOCÊ OU POR SUA VIOLAÇÃO DOS 
DIREITOS INTELECTUAIS DE PROPRIEDADE DO HIMSA OU SEGREDOS DE COMÉRCIO OU 
QUEBRA DA LICENÇA POR VOCÊ. 
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