Zünd softwarelicentiemodellen
Zünd biedt zijn softwareoplossingen aan als abonnement volgens het inschrijvingsmodel of via een klassieke aankooplicentie
inclusief onderhoud. De besturingssoftware Zünd Cut Center – ZCC en Mind worden geleverd in een pakket met een Zünd Cutter.
Bij beide modellen heeft de gebruiker de garantie dat Zünd de door hem aangeschafte softwareoplossingen voortdurend verder
ontwikkelt.
Aankooplicentie met onderhoud
Zünd Cut Center - ZCC en Mind

De klant geniet bij deze softwareoplossingen van een transparant
inschrijvingsmodel op basis van een jaarlijks abonnementstarief. De respectievelijke upgrades en bugfixes zijn hierbij inbegrepen.
Hiermee houdt de gebruiker zijn software te allen tijde up-to-date.
Het inschrijvingsmodel biedt de gebruiker voordelen – hij kan de software flexibel aanpassen, bijvoorbeeld om capaciteiten of functionaliteiten snel aan te passen. Bovendien doet dit de kosten dalen in vergelijking
met een gewone permanente licentie. Ook kunnen softwarelicenties op abonnementsbasis als bedrijfskosten worden aangegeven.
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De klant betaalt eenmalig voor de software en kan deze voor onbepaalde tijd gebruiken. Met het geïntegreerde onderhoud beschikt
hij eveneens steeds over de recentste versie van de software.
Zünd Cut Center – ZCC is ook verkrijgbaar zonder onderhoud. De gebruiker kan de huidige versie van de software voor onbepaalde tijd gebruiken.
Met de onderhoudsoptie wordt de gebruiker op elk moment verzekerd
van de functionaliteit van de Zünd-software. Zünd garandeert dat de software onmiddellijk zal worden aangepast aan nieuwe hardware- en softwareomgevingen. In het kader van het onderhoud ontvangt de gebruiker
alle hoofd-, neven- en bugfix-releases van de gelicentieerde software.

Software-abonnement volgens het inschrijvingsmodel
PrimeCenter / Zünd Connect / Zünd Design Center / Zünd PreCut Center

Details
Tijdens de looptijd van het abonnement en het onderhoud kan de gebruiker
de recentste versie gebruiken.

Met de activering van de licentie accepteert de gebruiker de “Zünd Software
Voorwaarden” en de jaarlijkse abonnements- en onderhoudskosten.

De kosten van het softwareabonnement en het onderhoud worden jaarlijks
verrekend en worden automatisch met een jaar verlengd, tenzij ze worden
geannuleerd.

Het abonnement en het onderhoud kunnen te allen tijde met een termijn
van twee maanden voor het einde van de jaarlijkse looptijd worden opgezegd.

De gebruiker kan te allen tijde de software tegen betaling uitbreiden
of upgraden. De desbetreffende afrekeningsperiode wordt aangepast aan
die van de hoofdlicentie.

De looptijd van de software en het onderhoud begint pas met de activering
ervan op my.zund.com. Hiervoor moet een persoon uit het bedrijf zich
vooraf op het klantenportaal hebben geregistreerd.

De softwarelicenties moeten worden geactiveerd op my.zund.com.
Hiervoor moet de klant zich vooraf op my.zund.com hebben geregistreerd.

Installatie, configuratie, scholing, ondersteuning enz., zijn niet in de
licentie-/onderhoudskosten inbegrepen.
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