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Regler för LDC:s programavtal
Lunds universitet har slutit avtal som ger institutioner eller avdelningar rätt att själva
ladda ner programvaror från en server och i efterhand rapportera och betala för
installerade licenser.
Institutionen/avdelningen/kostnadsstället debiteras en grundavgift på 1125 kr per
kalenderår. Grundavgiften faktureras när avtal tecknats och därefter löpande i januari
varje år. Därtill kommer kostnaderna för själva licenserna och i förekommande fall för
dokumentation och CD-skivor.
Institutionen är skyldig att känna till och följa de överenskommelser om installation
och användning samt de licensregler som ställts upp av respektive leverantör.

Institutionen/avdelningen förbinder sig att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Följa avtalen gällande överenskommelser om installation, användning och
licensregler för programmen.
Utse en datoransvarig som sköter den lokala distributionen.
Upprätta register över institutionens licensinnehav.
Ej sprida eller avslöja det personliga användarnamnet/lösenordet. Endast de
som är registrerade som programansvariga har rätt att använda uppgifterna.
Rapportera samtliga licenser som installeras.
Förvara produktnycklar på ett betryggande sätt och inte avslöja dem för
obehöriga.
Utan dröjsmål betala rapporterade och fakturerade licenser liksom separat
beställd media och dokumentation enligt gällande prislistor.
Löpande rapportera personalförändringar i samband med byte av
programsansvarig.
Betala en grundavgift för institutionen/avdelningen på 1125 kr per
kalenderår.
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Programavtal
Uppgifter om institutionen
Institution/avdelning: …………………………………………………………..........
Kostnadsställe: ………………………………………………………...........
Uppgifter om internfakturamottagaren i Lupin/Proceedo
Namn för internfakturamottagaren……..………………………yyyyyyy
Lucat-ID för internfakturamottagaren……..……………………yyyyyyy
Telefon……………………………….…...............................................................
Epost……………………………….…..............................................................
Fakturaadress: ……………………………………………………………….….........
Prefekt/motsvarande: …………………………………………………………...........
Uppgifter om programansvarig
Namn för programansvarig……………………………………………………...
Telefon…………………………………………………………………………….....
Epost…………….……………………………………………………….………......
Hämtställe: ……………………………………………………………………..........
Leverans-/gatuadress: …………………………………………………………..........
Ovanstående person ersätter tidigare programansvarig, nämligen:
……………………………….…................................................................................
Kommer att arbeta jämsides med tidigare utsedd programansvarig, nämligen:
………………………………………………………………………………………
Genom undertecknande av detta avtal förbinder vi oss att följa gällande licens-regler
samt bekräftar att vi har läst och accepterat de regler som beskrivs i ”Regler för LDCs
programavtal”.
Ort och datum: ............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Underskrift av prefekt/motsvarande
………………………………………………………………………………………
Underskrift av programansvarig

