Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej MM Ewidencja Nova.
§1
Oprogramowanie MM Ewidencja Nova o funkcjonalności zapewniającej
wspomaganie zarządzaniem aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną jest
udostępnione przez MM Poland Maszyny Standardy poprzez sieć Internetową.
§2
Skorzystanie z Wersji demonstracyjnej poprzedza wypełnienie formularza
kontaktowego lub omówienie i uzgodnienie potrzeb Klienta. Dane wprowadzone
do formularza służą przygotowaniu odpowiedniej wersji oprogramowania oraz
celom statystycznym.
§3
Skorzystanie z wersji demonstracyjnej oprogramowania MM Ewidencja Nova
udostępnianej przez MM Poland Maszyny Standardy jest bezpłatne i nie
zobowiązuje do zakupu.
§4
Do korzystania z Wersji demonstracyjnej niezbędne jest spełnienie następujących
wymagań technicznych, stacja robocza - wymagania minimalne: Komputer z
dwurdzeniowym procesorem 1,8 GHz, 1 GB RAM, dowolny system operacyjny,
wyposażony w aktualną wersję przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript
oraz program do przeglądania dokumentów ‘docx’
§5
Funkcjonalność wersji demonstracyjnej może różnić się od wersji komercyjnej
oprogramowania MM Ewidencja NOVA.
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§6
Klient (wytypowany pracownik) może używać oprogramowania MM Ewidencja
NOVA wyłącznie w celach niekomercyjnych, w szczególności: edukacji własnej,
testowaniu rozwiązań związanych z wykorzystaniem oprogramowania w pracy
działów aparatury medycznej i działów technicznych.
Wersję demonstracyjną można wykorzystywać również do testowania
poszczególnych funkcji oprogramowania.
Pracownik klienta przez przystapieniem do pracy w programie, zapozna się z
instrukcja obsługi i odbędzie odpowiednie przeszkolenie – instruktaż.
§7
Niedozwolone jest używanie oprogramowania MM Ewidencja NOVA do celów
komercyjnych oraz udostępnianie go osobom trzecim.
§8
Pracownik Klienta jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i
przestrzegania jego postanowień. Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych
w powyższym Regulaminie pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na
używanie oprogramowania i oznacza konieczność niezwłocznego zaprzestania
używania przez Klienta oprogramowania MM Ewidencja NOVA. Niezależnie od
powyższych
ustaleń,
działanie
niezgodne
z
regulaminem
wersji
DEMONSTRACYJNEJ może powodować podjęcie kroków na drodze karnej lub
cywilnej.
§9
Wszelkie uwagi dotyczące korzystania z wersji demonstracyjnej należy zgłaszać na
adres serwis@mmpoland.pl

§ 10
MM Poland Maszyny Standardy nie wymaga oddzielnej akceptacji powyższego
regulaminu przez Klienta. Udostepnienie wersji demonstracyjnej klientowi –
przesłanie loginu i hasła pod wskazany adres oraz rozpoczęcie pracy w
oprogramowaniu przez Klienta oznacza akceptację niniejszych postanowień.
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