
Kabul etmeden önce, yeni hizmetimizin kullanım koşullarını içerdiğinden, yeni Bölüm 4’ü(Noah 
Mobil Servis ile ilgili) okuyunuz. 

Noah 4 antlaşma 
Bu yazılımı indirerek ve yükleyerek (bundan sonra “kullanıcı” olarak adlandırılacaktır) bu lisans 
antlaşmasını ve lisans antlaşmasında kullanılan terimleri (bundan sonra “antlaşma” olarak 
adlandırılacaktır) kabul etmiş bulunmaktasınız. 

Noah yazılımı (yazılım) ve bu yazılım ile ilgili tüm haklar HIMSA II K/S, Lyngbyyej 28, DK 210 
Copenhagen, Denmark (HIMSA) tarafından sahiplenilmiştir. 

 

1. LİSANSIN İZİN VERDİKLERİ 

Bu Lisans Antlaşmasının (bundan sonra “lisans” olarak adlandırılacaktır) tarafınızdan kabul 
edilmesi gerekmektedir. Noah yazılımı ve ilgili eklemeler ve dokümanlar iş bu antlaşma 
kapsamına alınmıştır. HIMSA Noah yazılımının indirilmesi ve güncellenmesi süresince 
destekleme ve geliştirme konusunda haklarını saklı tutmaktadır.  

Bu Lisans, size yazılıma ortaklık hakkı vermemektedir, sadece lisansta belirtilen sınırlar 
kapsamında kullanım hakkı vermektedir. 

Size 45 günlük deneme süresi verilmiştir. Yazılım sadece geçici bir lisans dosyası ile 
gönderildiği için bu dönemde kalıcı bir lisans yüklemeniz gerekmektedir. Bu dönem zarfında 
geçerli bir lisans programı yüklemezseniz HIMSA’nın kopyalama haklarını ihlal etmiş 
olacağınızdan, ürünün devamlı kullanımının karşılanması için ödeme yapmak zorunda 
kalabilirsiniz. 

Lisansa bağlı olarak HIMSA’nın izin verdiği şu özellikleri satın almaktasınız: 

• Yazılımı kendinizin bir veya daha fazla bilgisayarına veya sizin için çalışan üçüncü 
şahışların bulunduğu belirgin bir yerdeki (bu yer tek bir fiziksel ortamdır. örneğin, 
klinik, ofis veya üretim tesisi) bilgisayara kopyabilirsiniz. 

• Yazılımın backup amaçlı bir kopyasını yapabilirsiniz. 

• Yazılımının kullanımının bir başka kişiye devri durumunda (a) bu kişi lisans 
antlaşmasının şartlarını kabul etmiştir; (b) bu kişiye tüm yazılımları, dokümanları, 
lisansları ve orijinal yazılımın saklandığı (eğer yüklenmediyse) ortamları vermiş 
olmalısınız ve (c) yazılımın bütün kopyalarını ve yedek kopyaları dahil olmak üzere 
bütün dokümanlarını imha etmeli yada silmelisiniz. 



  

2. KISITLAMALAR 

Yazılımın tüm ya da bir kısım kopyasının tüm telif haklarının korunmasını kabul etmektesiniz. 
Üçüncü şahısların patent, telif ve tescilli marka haklarının korunması veya isim haklarının 
korunması maksadıyla yazılımı kullanmasına izin vermemelisiniz. 

Yazılımının uygulandığı ülke kanunları aksini belirtmediği takdirde şunlar yapılmamalıdır: 

• Yazılımının kaynak kodunun kırılmasına yönelik ters mühendislik veya her türlü 
çabalar. 

• Yazılımda bulunan her hangi bir mekanizmanın bozulmasına yönelik girişimler 

• Noah veri bankasına yazılım dışı bir kaynaktan veri yüklenmesi çabaları 

• Yazılımın kiralanması veya herhangi bir şekilde kopyalanması veya nakli (yukarıda 
izin verilen durumlar hariç) 

• Yazılımda, dokümanlarda, ekran göstergesinde veya yazılım ile bağlantılı diğer 
yerlerde görülen HIMSA telif ve tescil notlarının örtülmesi veya kapatılması 

3. LİSANS ŞARTLARI 

Lisans, yazılımın yüklenmesi veya yazılımın kullanılmasıyla (hangisi daha önce olmuş ise ona 
bağlı olarak) etkinleşir (“Etkinleşme Tarihi”) ve taraflardan biri tarafından sonlandırılıncaya 
veya tarafınızdan bozuluncaya kadar devam eder. 

HIMSA tarafından şu şartlarda yazılım engellenir ve/veya lisans iptal edilir: (i) lisans veya 
gerekli kaynakların ödemeleri zamanında yapılmaz ise; (ii) sizin tarafınızdan yönlendirilmiş, izin 
verilmiş üçüncü şahıslar tarafından yazılım üzerinde değişiklikler veya eklemeler yapılması, 
silinmesi veya değiştirilmesi halinde; (iii) sizin veya izin verdiğiniz üçüncü şahıslar tarafından 
yazılımın izinsiz kopyalanması veya (iv) bu lisansta belirtilen diğer hususlara tarafınızca 
uyulmaması durumunda. 

Ayrıca HIMSA en az altı (6) ay önceden bildirmek koşulu ile bu lisansı iptal edebilir. Lisansın 
iptali durumunda yazılımın kullanımı derhal kesmeli ve yazılımın bütün kopyalarını - yedek 
kopyalar da dahil olmak üzere - silmelisiniz. 

Tarafınızdan altı (6) ay önce yazılı bilgi verilerek lisansın iptalini rahatlıkla sağlayabilirsiniz. 



4. NOAH MOBIL 

Noah Mobil, yazılımda Noah veritabanınızda bulunan veriye erişip işlemden geçirmesi için 
HIMSA ve HIMSA üye şirketlerinden uygulamalara izin veren bir fonksiyonelliktir. 

Lisansın bu 4. Bölümü Noah Mobil özelliği için bazı özel kuralları içermektedir. Bu lisanstaki 
diğer kurallar bu bölümdeki kuralların yanısıra Noah Mobil’de de geçerlidir. 

Yazılımı kurarken ve yükseltirken, Noah Mobil özelliği devre dışı bırakılmaktadır. 

Noah Mobil özelliğini kullanmak isterseniz, Noah Mobil kurulum şemasındaki özelliği 
etkinleştirmeniz gerekir. Artık Noah Mobil’i kullanmak istemezseniz, tekrar devre dışı 
bırakabilirsiniz. 

Ayarları değiştirmezseniz, veriye erişim, Noah Mobil için kurulum çizelgesinde tanımlandığı 
üzere sınırlandırılacaktır.  

Noah Mobil özelliğini kullanmadan önce bu uygulamanın sağlayıcısı(ları) ile bir anlaşma içine 
girmeniz gerekir. (HIMSA ya da bir HIMSA üyesi şirket). 

HIMSA hiç bir üye şirket uygulaması işlevi konusunda sorumluluk kabul etmez. 

HIMSA sadece, Noah Mobil etkinleştirilip uygulamaya erişim sağladığınızda, şirket 
uygulamasının Noah Mobil Cloud Servisini kullanabileceği şekilde programlanmasına izin veren 
ve böylece Noah Veritabanına erişim sağlayan bir API sunar. 

Eğer Noah Mobil uygulaması internet üzerinden Noah veritabanına ulaşıyorsa, hasta verisi 
Noah Mobil Cloud Service vasıtasıyla işlemden geçer. 

Yerel bölge ağı üzerinden erişim sağlanmışsa, hiç bir hasta verisi Noah Mobil Cloud vasıtasıyla 
değiştirilmez, sadece Noah Sunucusu ve Noah Mobil Uygulaması hakkındaki teknik bilgi 
değiştirilir. 

Noah Mobil Cloud Servisi lisans ücretine dahil bir hizmettir.Noah Mobil Cloud servisinin tek 
fonksiyonu, uygulama erişiminin Noah sunucusu tarafından sağlandığından emin olup, 
uygulama ile Noah veritabanı arasında güvenli veri alışverişi sağlamak için  uygulamadan Noah 
veritabanına kullanıcı erişimini onaylamak ve izin vermektir. Hiç bir veri kalıcı olarak Noah 
Mobil Cloud’da depolanmaz.  

Noah Mobil Cloud Servisi doğrulanmış bir IT platformunda sunulur. Mevcut hosting partneri, 
güvenlik ayarları hakkında daha detaylı bir şekilde okuyacağınız Noah Mobil üzerinde tanıtım 
yazısında bulunabilir.   

HIMSA, Noah Mobil Cloud Servisinin etkin olduğu ve yıl boyunca çalıştığından emin olmak için 
büyük çaba sarfedecektir. Ancak, HIMSA’nın özel bir hizmet zamanı ya da erişimi garanti 
etmediğini tesellüm edersiniz. 



  

Üye bir şirket uygulamasının kurulduğu cihazlar üzerinde güçlü bir güvenlik ve erişim kontrolü 
kurmanızı şiddetle tavsiye ederiz. 

5. BİLGİ TOPLANMASI 

Yazılımın üçüncü şahıs bölümlerinin bulunduğunu ve HIMSA’ya ait bu bölümler ile bilgi 
toplamakta ve HIMSA’ya bildirmekte olduğunun farkındasınız ve kabul ediyorsunuz. 

Toplanan bu bilgiler yazılımın nasıl bir bilgisayara yüklendiği, yazılımın kullanım şekli ve yazılım 
ile bilgisayarın yeri hakkındaki bilgileri de içermektedir. Toplanan bilgiler ayrıca Noah’ın 
kullanımı hakkındaki bilgileri de içermektedir. 

HIMSA will not gather any patient-related data as part of the information gathering process. 

HIMSA bu toplanan bilgileri yazılımın geliştirilmesi ve geçerli lisansa uygun olarak kullanıldığını 
denetlemek maksadıyla kullanabilir. HIMSA ayrıca bu toplanan bilgileri kişisel hakların 
korunması politikasına uygun olarak kullanabilecektir. 

 

6. DESTEK 

Destek şunları kapsayabilir: 

Yazılımda olabilecek olası gelişmeler aşağıda belirtilmiştir: 

HIMSA yazılımı şu alanlarda geliştirmeyi istemektedir: 

a) Yazılımın kalitesinin artırılması, hata ve etkilerinin düzeltilmesi ve eğer mümkün 
olursa; 

b) Kullanıcıların katkıları ile yazılım güncellenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması. 

Destek, bazen fonksiyonlarda değişikliği veya azaltmayı da kapsamaktadır. 

Dokümantasyon yazılım yeni sürümün teslimi ile güncellenecektir. 

Destek servisleri sadece HIMSA tarafından belirlenen sürümlere ve HIMSA tarafından istenilen 
zamanlarda hizmet vereceklerdir. 

 

7. TELİF HAKLARININ KORUNMASI 



HIMSA’nın yazılım üzerindeki sahipliği telif hakları kanunu ve uluslar arası telif hakları kuralları 
gereğince korunmaktadır. Yazılım bu kanun antlaşmanın izin verdiği sınırlar dışında 
kopyalanamaz ve kullanılamaz. 

 

8. GARANTİNİN SINIRLI OLMASI YA DA OLMAMASI 

Yazılımın temel fonksiyonlarının tarafınızdan bilindiği kabul edilmektedir. Yazılımın istek ve 
gereksinimlerinizi karşılamama riski tarafınızdan kabul edilmiştir. Şüphe durumunda, lisansı 
kabul etmeden önce HIMSA çalışanları veya kullanıcı olan üçüncü şahıslar ile görüşün. 

Yazılımın diğer bütün yazılımlarda olduğu gibi hatasız ve kusursuz olmadığı tarafınızdan 
bilinmelidir. HIMSA yazılımdaki hatalara bağlı oluşabilecek kusurlardan sorumlu değildir. 

HIMSA etkinleşme tarihinden itibaren sadece otuz (30) gün için yazılımın dokümanlarda 
olduğu gibi çalışması için garanti vermektedir. 

Bu sınırlı garanti içinde servis hizmetleri bulunmamaktadır. Bu garanti lisans antlaşması 
hükümlerini bozarsanız veya dokümanlara uyulmamasına bağlı olarak yazılımın bozulması 
durumlarında veya HIMSA tarafından yapılmayan eklemeler, değişiklikler veya modifikasyonlar 
sonucundan veya kaza, yanlış kullanım ve hatalı eklemeler durumunda hükümsüz olacaktır. 
Orijinal garanti süresinde yazılım üzerinde yapılan eklemeler veya değişiklikler garanti 
kapsamına alınacaktır.  

Bilgisayar sisteminizdeki problemlerden dolayı HIMSA sorumluluk kabul etmediğini ve sizin 
bilgisayar sisteminiz korunması ve güvenliğinin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul 
ediyorsunuz. 

9. SİZİN HAKLARINIZ 

HIMSA’nın sorumlu olduğu yazılımda oluşmuş hatalar için ve yukarıda sınırlı garanti 
kapsamında belirtilen hususular kapsamında, makul bir zaman zarfında yazılımdaki hataya 
bağlı düzensiz çalışma koşulunda HIMSA yazılımı yeniler veya size lisansın kısmi parçasını 
sağlar. Bunun dışında bulunduğunuz bölgesel adalet kurumları tarafından verilen haklar 
dışında hakkınız bulunmamaktadır. 

 

10. BAŞKA GARANTİ YOKTUR 

BURADA BELİRTİLEN GARANTİLER DIŞINDA, HIMSA, TEDARİKÇİLERİ VE SATICILARI TÜM 
DİĞER GARANTİLERİ, GARANTİ İÇEREN VEYA HERHANGİ BİR SPESİFİK AMAÇ İÇİN VERİLEN 
SÖZLERİ VE SUNUMLARI, HIMSA TARAFINDAN SAĞLANMASI GEREKEN HERHANGİ BİR VERİ 
KURTARMA VEYA TEKNİK YARDIMI, SERVİS HİZMETLERİ, YAZILIMIN ÜRETTİĞİ VERİLER, 
ALETLER VE ÜRÜNLER İÇİN DIŞARIDAN TEKNİK DESTEĞİ KABUL ETMEMEKTEDİR. 

 



  

11. HASARLAR İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ 

YAZILIMIN KULLANIMINA BAĞLI OLARAK OLUŞABİLECEK KİŞİSEL YARALANMALAR VE 
HASARLARDA HIMSA, TEDARİKÇİLERİ VE SATICILARI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. HİÇBİR 
DURUMDA HIMSA YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEDARİKÇİLERİ HER HANGİ BİR KİŞİYE 
VEYA DURUMA KARŞI YAZILIM A BAĞLI VEYA YAZILIM İLE BAĞLANTILI OLAŞABİLECEK 
HATTA BU ÇALIŞMA ŞEKLİ HIMSA YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI TEDARİKÇİLERİ 
TARAFINDAN TAVSİYE EDİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLULUK KABUL ETMEZ. ŞÜPHENİN 
ÖNLENMESİ MAKSADIYLA VERİLERİN KAYBI, BUNDAN SONRA DOLAYLI HASAR OLARAK 
BELİRTİLECEKTİR. HİÇBİR DURUMDA HIMSA, TEDARİKÇİLERİ VE SATICILARININ TOPLAM 
VEYA BİRİKİMSEL SORUMLULUKLARI SEBEBİYLE ÖDEYECEKLERİ MEBLAĞ YAZILIM 
ÜCRETİNİN ÜSTÜNDE OLAMAZ. EĞER YAZILIMIN ÜCRETSİZ VERSİYONUNU 
KULLANIYORSANIZ HIMSA HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. 

 

12. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI 

Eğer üçüncü bir şahıs HIMSA’nın yazılımındaki her hangi bir parçadan dolayı sizi patent, telif 
veya diğer entelektüel haklarından dolayı suçlarsa (bundan sonra “suçlama” olarak anılacaktır) 
HIMSA sizi suçlamaya kaşı savunacaktır ve bütün masrafları zararları ve giderleri ödeyecektir. 
Bunun için (i) suçlamadan ya da potansiyel bir suçlanma durumundan haberdar olunca 5 (beş) 
gün içerisinde HIMSA’ya yazı ile bilgi verin (ii) HIMSA suçlamanın yasal yönlerini ele alacak ve 
bununla ilgili gerekli işlemleri ve görüşmeleri sağlayacaktır (iii) siz – kendiniz ödemek kaydı ile- 
HIMSA’ya destek sağlayacak, bilgi ve yetkilendirme vereceksiniz 

Yukarıdaki durumlar dışında, HIMSA’nın (i) HIMSA tarafından sağlanmayan yazılım ile ilgili 
ürünler veya servis hizmetleri (ii) HIMSA dışındaki kişiler tarafından yapılan modifikasyonlar 
için sorumluluğu yoktur. 

Eğer suçlama veya suçlama tehdidine bağlı olarak, (i) mahkeme tarafından yazılımın bir 
kısmına el konulması durumunda, (ii) mahkeme tarafından yazılımın bir kısmının 
uygulanmasının tarafınıza yasaklanması durumunda veya (iii) HIMSA’nın kanaati sizin bu tarz 
bir uygulama kararı alabileceğiniz yönünde olursa HIMSA kendi inisiyatifinde olmak üzere, (i) 
yazılımın bu parçasının çalışması amacıyla gerekli  düzenlemeyi yapar (ii) buna yakın veya 
eşdeğer sonuçları sağlayacak şekilde yazılımı düzenler veya modifiye eder. Yukarıdaki şartların 
sağlanmaması durumunda HIMSA lisansın tamamını ya da bir kısmını iptal eder. Yukarıda 
belirtilen seçeneklerden biri sağlanarak işlevsellik sağlanamadığı HIMSA tarafından kabul 
edilirse HIMSA bu durumda lisansın tamamını ya da bir kısmını iptal edebilir ve yazılımın 
bozulan kısmı için müşteri tarafından ödenen para geri verilir. Haksızlıkların çözümlenmemesi 
durumunda HIMSA tarafından müşteriye sunulan parça ile ilgili olarak müşteri tarafından 
ödeme yapılması gerekmektedir. Bu kısımda belirtilen durumlar haricindeki şikâyet veya 
şikâyet tehdidinin bulunması durumunda 10. kısımda belirtilen sorumluluklar geçerli olacaktır. 

 

13. ANLAŞMAZLIKLAR, KANUN SEÇİMİ VE ORTAK NOKTANIN BULUNMASI 



Bu lisans Danimarka Krallığı kanunları temelinde inşa edilmiştir, Danimarka kanunları dışındaki 
kanunları dikkate almaz. 

Lisansa bağlı olarak meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklar, çatışmalar ve suçlamalar bir 
Danimarka adli mahkemesinde çözüme bağlanacaktır. 

Kopenhag Danimarka şehir mahkemesi nihai kara merkezi olarak önceden kabul edilmiştir. 

Yukarıda aksine bir hüküm olsa dahi, HIMSA fikir mülkiyet hakları veya ticaret sırları veya 
lisans ihlalleri durumunda sizin veya bağlı bulunduğunuz kurum tarafından ödeme yapılmaması 
durumunda istediği bir mahkemede size karşı dava açma hakkını saklı tutmaktadır. 
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	3. LİSANS ŞARTLARI
	Lisans, yazılımın yüklenmesi veya yazılımın kullanılmasıyla (hangisi daha önce olmuş ise ona bağlı olarak) etkinleşir (“Etkinleşme Tarihi”) ve taraflardan biri tarafından sonlandırılıncaya veya tarafınızdan bozuluncaya kadar devam eder.
	HIMSA tarafından şu şartlarda yazılım engellenir ve/veya lisans iptal edilir: (i) lisans veya gerekli kaynakların ödemeleri zamanında yapılmaz ise; (ii) sizin tarafınızdan yönlendirilmiş, izin verilmiş üçüncü şahıslar tarafından yazılım üzerinde değiş...
	Ayrıca HIMSA en az altı (6) ay önceden bildirmek koşulu ile bu lisansı iptal edebilir. Lisansın iptali durumunda yazılımın kullanımı derhal kesmeli ve yazılımın bütün kopyalarını - yedek kopyalar da dahil olmak üzere - silmelisiniz.
	Tarafınızdan altı (6) ay önce yazılı bilgi verilerek lisansın iptalini rahatlıkla sağlayabilirsiniz.
	4. NOAH MOBIL
	Noah Mobil, yazılımda Noah veritabanınızda bulunan veriye erişip işlemden geçirmesi için HIMSA ve HIMSA üye şirketlerinden uygulamalara izin veren bir fonksiyonelliktir.
	Lisansın bu 4. Bölümü Noah Mobil özelliği için bazı özel kuralları içermektedir. Bu lisanstaki diğer kurallar bu bölümdeki kuralların yanısıra Noah Mobil’de de geçerlidir.
	Yazılımı kurarken ve yükseltirken, Noah Mobil özelliği devre dışı bırakılmaktadır.
	Noah Mobil özelliğini kullanmak isterseniz, Noah Mobil kurulum şemasındaki özelliği etkinleştirmeniz gerekir. Artık Noah Mobil’i kullanmak istemezseniz, tekrar devre dışı bırakabilirsiniz.
	Ayarları değiştirmezseniz, veriye erişim, Noah Mobil için kurulum çizelgesinde tanımlandığı üzere sınırlandırılacaktır.
	Noah Mobil özelliğini kullanmadan önce bu uygulamanın sağlayıcısı(ları) ile bir anlaşma içine girmeniz gerekir. (HIMSA ya da bir HIMSA üyesi şirket).
	HIMSA hiç bir üye şirket uygulaması işlevi konusunda sorumluluk kabul etmez.
	HIMSA sadece, Noah Mobil etkinleştirilip uygulamaya erişim sağladığınızda, şirket uygulamasının Noah Mobil Cloud Servisini kullanabileceği şekilde programlanmasına izin veren ve böylece Noah Veritabanına erişim sağlayan bir API sunar.
	Eğer Noah Mobil uygulaması internet üzerinden Noah veritabanına ulaşıyorsa, hasta verisi Noah Mobil Cloud Service vasıtasıyla işlemden geçer.
	Yerel bölge ağı üzerinden erişim sağlanmışsa, hiç bir hasta verisi Noah Mobil Cloud vasıtasıyla değiştirilmez, sadece Noah Sunucusu ve Noah Mobil Uygulaması hakkındaki teknik bilgi değiştirilir.
	Noah Mobil Cloud Servisi lisans ücretine dahil bir hizmettir.Noah Mobil Cloud servisinin tek fonksiyonu, uygulama erişiminin Noah sunucusu tarafından sağlandığından emin olup, uygulama ile Noah veritabanı arasında güvenli veri alışverişi sağlamak için...
	Noah Mobil Cloud Servisi doğrulanmış bir IT platformunda sunulur. Mevcut hosting partneri, güvenlik ayarları hakkında daha detaylı bir şekilde okuyacağınız Noah Mobil üzerinde tanıtım yazısında bulunabilir.
	HIMSA, Noah Mobil Cloud Servisinin etkin olduğu ve yıl boyunca çalıştığından emin olmak için büyük çaba sarfedecektir. Ancak, HIMSA’nın özel bir hizmet zamanı ya da erişimi garanti etmediğini tesellüm edersiniz.
	Üye bir şirket uygulamasının kurulduğu cihazlar üzerinde güçlü bir güvenlik ve erişim kontrolü kurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
	5. BİLGİ TOPLANMASI
	Yazılımın üçüncü şahıs bölümlerinin bulunduğunu ve HIMSA’ya ait bu bölümler ile bilgi toplamakta ve HIMSA’ya bildirmekte olduğunun farkındasınız ve kabul ediyorsunuz.
	Toplanan bu bilgiler yazılımın nasıl bir bilgisayara yüklendiği, yazılımın kullanım şekli ve yazılım ile bilgisayarın yeri hakkındaki bilgileri de içermektedir. Toplanan bilgiler ayrıca Noah’ın kullanımı hakkındaki bilgileri de içermektedir.
	HIMSA will not gather any patient-related data as part of the information gathering process.
	HIMSA bu toplanan bilgileri yazılımın geliştirilmesi ve geçerli lisansa uygun olarak kullanıldığını denetlemek maksadıyla kullanabilir. HIMSA ayrıca bu toplanan bilgileri kişisel hakların korunması politikasına uygun olarak kullanabilecektir.
	6. DESTEK
	Destek şunları kapsayabilir:
	Yazılımda olabilecek olası gelişmeler aşağıda belirtilmiştir:
	HIMSA yazılımı şu alanlarda geliştirmeyi istemektedir:
	a) Yazılımın kalitesinin artırılması, hata ve etkilerinin düzeltilmesi ve eğer mümkün olursa;
	b) Kullanıcıların katkıları ile yazılım güncellenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması.
	Destek, bazen fonksiyonlarda değişikliği veya azaltmayı da kapsamaktadır.
	Dokümantasyon yazılım yeni sürümün teslimi ile güncellenecektir.
	Destek servisleri sadece HIMSA tarafından belirlenen sürümlere ve HIMSA tarafından istenilen zamanlarda hizmet vereceklerdir.
	7. TELİF HAKLARININ KORUNMASI
	HIMSA’nın yazılım üzerindeki sahipliği telif hakları kanunu ve uluslar arası telif hakları kuralları gereğince korunmaktadır. Yazılım bu kanun antlaşmanın izin verdiği sınırlar dışında kopyalanamaz ve kullanılamaz.
	8. GARANTİNİN SINIRLI OLMASI YA DA OLMAMASI
	Yazılımın temel fonksiyonlarının tarafınızdan bilindiği kabul edilmektedir. Yazılımın istek ve gereksinimlerinizi karşılamama riski tarafınızdan kabul edilmiştir. Şüphe durumunda, lisansı kabul etmeden önce HIMSA çalışanları veya kullanıcı olan üçüncü...
	Yazılımın diğer bütün yazılımlarda olduğu gibi hatasız ve kusursuz olmadığı tarafınızdan bilinmelidir. HIMSA yazılımdaki hatalara bağlı oluşabilecek kusurlardan sorumlu değildir.
	HIMSA etkinleşme tarihinden itibaren sadece otuz (30) gün için yazılımın dokümanlarda olduğu gibi çalışması için garanti vermektedir.
	Bu sınırlı garanti içinde servis hizmetleri bulunmamaktadır. Bu garanti lisans antlaşması hükümlerini bozarsanız veya dokümanlara uyulmamasına bağlı olarak yazılımın bozulması durumlarında veya HIMSA tarafından yapılmayan eklemeler, değişiklikler veya...
	Bilgisayar sisteminizdeki problemlerden dolayı HIMSA sorumluluk kabul etmediğini ve sizin bilgisayar sisteminiz korunması ve güvenliğinin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz.
	9. SİZİN HAKLARINIZ
	HIMSA’nın sorumlu olduğu yazılımda oluşmuş hatalar için ve yukarıda sınırlı garanti kapsamında belirtilen hususular kapsamında, makul bir zaman zarfında yazılımdaki hataya bağlı düzensiz çalışma koşulunda HIMSA yazılımı yeniler veya size lisansın kısm...
	10. BAŞKA GARANTİ YOKTUR
	BURADA BELİRTİLEN GARANTİLER DIŞINDA, HIMSA, TEDARİKÇİLERİ VE SATICILARI TÜM DİĞER GARANTİLERİ, GARANTİ İÇEREN VEYA HERHANGİ BİR SPESİFİK AMAÇ İÇİN VERİLEN SÖZLERİ VE SUNUMLARI, HIMSA TARAFINDAN SAĞLANMASI GEREKEN HERHANGİ BİR VERİ KURTARMA VEYA TEKNİ...
	11. HASARLAR İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ
	YAZILIMIN KULLANIMINA BAĞLI OLARAK OLUŞABİLECEK KİŞİSEL YARALANMALAR VE HASARLARDA HIMSA, TEDARİKÇİLERİ VE SATICILARI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. HİÇBİR DURUMDA HIMSA YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEDARİKÇİLERİ HER HANGİ BİR KİŞİYE VEYA DURUMA KARŞI YAZILIM ...
	12. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI
	Eğer üçüncü bir şahıs HIMSA’nın yazılımındaki her hangi bir parçadan dolayı sizi patent, telif veya diğer entelektüel haklarından dolayı suçlarsa (bundan sonra “suçlama” olarak anılacaktır) HIMSA sizi suçlamaya kaşı savunacaktır ve bütün masrafları za...
	Yukarıdaki durumlar dışında, HIMSA’nın (i) HIMSA tarafından sağlanmayan yazılım ile ilgili ürünler veya servis hizmetleri (ii) HIMSA dışındaki kişiler tarafından yapılan modifikasyonlar için sorumluluğu yoktur.
	Eğer suçlama veya suçlama tehdidine bağlı olarak, (i) mahkeme tarafından yazılımın bir kısmına el konulması durumunda, (ii) mahkeme tarafından yazılımın bir kısmının uygulanmasının tarafınıza yasaklanması durumunda veya (iii) HIMSA’nın kanaati sizin b...
	13. ANLAŞMAZLIKLAR, KANUN SEÇİMİ VE ORTAK NOKTANIN BULUNMASI
	Bu lisans Danimarka Krallığı kanunları temelinde inşa edilmiştir, Danimarka kanunları dışındaki kanunları dikkate almaz.
	Lisansa bağlı olarak meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklar, çatışmalar ve suçlamalar bir Danimarka adli mahkemesinde çözüme bağlanacaktır.
	Kopenhag Danimarka şehir mahkemesi nihai kara merkezi olarak önceden kabul edilmiştir.
	Yukarıda aksine bir hüküm olsa dahi, HIMSA fikir mülkiyet hakları veya ticaret sırları veya lisans ihlalleri durumunda sizin veya bağlı bulunduğunuz kurum tarafından ödeme yapılmaması durumunda istediği bir mahkemede size karşı dava açma hakkını saklı...

