Read Only
Opis świadczenia usługi
Read Only jest usługą ograniczonego dostępu do bazy danych Programu objętego
wygasłą Subskrypcją. W jej ramach Użytkownik ma możliwość odczytu bazy danych
Programu.
Usługa obejmuje możliwość korzystania ze wszystkich elementów motoru bazy danych
MySQL (jeżeli Program korzysta z bazy danych MySQL). Motor bazy danych MySQL
może być używany tylko jako część Programu. Użytkownik nie może używać
instalowanego z Programem motoru bazy danych do rozwiązań innych niż oferowane
przez Sage.
W ramach usługi Użytkownik nie może importować lub eksportować bazy danych lub
pracować na danych objętych bazą.
W przypadku stwierdzenia przez Sage, że Klient korzysta z Programu w sposób
wykraczający poza zakres Usługi Read Only, Sage wstrzyma świadczenie Usługi oraz
wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W wypadku wypowiedzenia Umowy
przez Sage, kwoty dotychczas uiszczone nie podlegają zwrotowi.
Wysokość opłat za Usługę Read Only określona jest w Cenniku.
Usługa Read Only trwa przez okres 12 miesięcy. Okres świadczenia usługi rozpoczyna
się od daty wskazanej na fakturze, nie wcześniejszej niż dzień zapłaty, tj. co do zasady
3 dni robocze od dnia zaksięgowania płatności.
Po zakończeniu okresu, na jaki została wykupiona, Usługa Read Only wygasa.
Po wygaśnięciu Usługi Read Only, Użytkownik może w dowolnym momencie wykupić
kolejną Usługę Read Only, zgodnie z bieżącą ofertą Sage. Opłata jest ustalana
każdorazowo, zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem.
Usługa Read Only dostępna jest dla Modułów Podstawowych, dostępnych w
Subskrypcji dla linii:
•

Sage Symfonia 2.0 Start,

•

Sage Symfonia 2.0,

•

Sage Symfonia 50cloud,

•

Sage Symfonia ERP,

•

Sage Kadry i Płace One Payroll z wyłączeniem Sage HRcloud.
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Lista Programów dostępnych w ramach poszczególnych linii zawarta jest w aktualnie
obowiązującym Cenniku.
Read Only dotyczy Modułu Podstawowego oraz Rozszerzeń (posiadanych w ramach
danej Licencji, a nie jako osobne moduły), które Klient posiadał w subskrypcji. Dostęp
do Rozszerzenia możliwy jest wyłącznie w razie wykupienia Usługi Read Only do
Modułu Podstawowego.
Wraz z utratą prawa do korzystania z Modułu Podstawowego, wygasają prawa do
korzystania z Rozszerzeń.
Read Only świadczona jest:
•

W przypadku Sage Symfonia 2.0 Start oraz Sage Symfonia 2.0 dla takiej samej
liczby stanowisk dla której świadczona była subskrypcja.

•

W przypadku Sage Symfonia 50cloud, Sage Symfonia ERP, Sage Kadry i Płace
One Payroll co do zasady na jedno stanowisko. Na prośbę Klienta Sage może
wydać Usługę na większą liczbę stanowisk (maksymalnie tyle, ile stanowisk posiada
Klient w ramach subskrypcji).
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