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Informacje o programie
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1.1 Do czego służy program
Program Generator kodów kreskowych jest przeznaczony do nadawania kodów dla wszystkich lub
wybranych towarów znajdujących się w bazie Subiekta nexo.
Kody generowane są w systemach EAN-8 i EAN-13 i zapisywane w Subiekcie w polu Kod kreskowy dla
Podstawowej jednostki miary. Zaletą programu jest możliwość sprawdzenia, czy umieszczone już
w Subiekcie kody spełniają standard kodowania EAN-13.
W zależności od wpisanego prefiksu, program umożliwia:
•
•

generowanie kodów kreskowych z zakresu przydzielonego producentowi przez właściwy organ
certyfikujący (organizacja krajowa GS1),
generowanie kodów tzw. „wewnętrznych”, czyli rozpoczynających się od cyfry 2 w celu
dowolnego wykorzystania
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1.2 Wymagania systemowe
i uruchomienia programu

do

instalacji

Program Generator kodów kreskowych posiada niemal identyczne wymagania jak program Subiekt nexo
PRO.
Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:
•
•
•
•

Subiekt nexo PRO wersja 30.0.0 lub nowszy
System operacyjny Windows 8 lub wyższy
Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy
MS SQL Server 2012 lub nowszy
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1.3 Wersja demonstracyjna
Domyślnie, po zainstalowaniu programu, zostanie on uruchomiony w wersji demonstracyjnej, bez
ograniczeń czasowych. Licencja demonstracyjna pozwala na pracę w warunkach rzeczywistych
i generowanie kodów kreskowych w oknie aplikacji. Ograniczeniem wersji demo jest brak możliwości
zapisania uzyskanych wyników do bazy danych.
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1.4 Aktualizacja
Informacje o ukazujących się nowych wersja programu są dostępne w górnej belce (1) oraz podczas
wchodzenia do okna ‘O programie’ (2). Informacja ta, jak również możliwość pobrania nowej wersji jest
dostępna tylko dla posiadaczy aktualnej licencji na wsparcie techniczne.

Rys. 1
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1. Przygotowanie
z programem

Subiekta

do

pracy

Program można również przetestować na testowym podmiocie Subiekta nexo PRO. Z testowego
podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia.
Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa kilka minut. Niepotrzebny podmiot testowy może być
usunięty za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład oprogramowania InsERT nexo PRO.

Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne.
Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie,
można pominąć ten punkt
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2.1 Tworzenie nowego podmiotu testowego
W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy podmiot, jak na Rys. 2.

Rys. 2

W następnym oknie należy wybrać opcję Demonstracyjny i wpisać nazwę podmiotu i wybrać Uruchom.

Rys. 3
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Program Subiekt nexo PRO przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane
przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do
rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.
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2.2 Aktywacja wersji próbnej Sfery dla Subiekt
GT
Sfera jest oprogramowaniem firmy InsERT pozwalającym na wymianę informacji pomiędzy Subiektem
nexo PRO, a programami zewnętrznymi.

Generator kodów kreskowych wymaga dodatku InsERT
Sfera, dlatego program może pracować wyłącznie
z Subiektem nexo PRO.
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2.3 Tworzenie użytkownika Sfery
Zalecane jest założenie nowego niezależnego użytkownika w Subiekcie, który będzie łączył się ze Sferą.

Użytkownik zdefiniowany jako Użytkownik Sfery musi posiadać
niezbędne uprawnienia do pracy z Subiektem nexo PRO.
Uprawnienia tego użytkownika muszą po zalogowaniu się do
Subiekta nexo PRO pozwalać na wykonanie tych samych
czynności, które wykonuje program Generator kodów kreskowych.
Aby założyć nowe konto użytkownika należy zalogować się do Subiekta za pomocą konta
z uprawnieniami szefa. Następnie z menu Konfiguracja systemu wybrać słownik Użytkownicy i dodać
nowego użytkownika.

Rys. 4
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2. Instalacja i konfiguracja programu
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3.1 Proces instalacji
Należy uruchomić plik instalacyjny programu (GeneratorKodowKreskowychNexo_Setup.exe)
i zaakceptować zgodę formalną związaną z procesem instalacyjnym (wprowadzenie zmian na
komputerze).
Kolejnym krokiem jest przeczytanie i akceptacja warunków umowy licencyjnej oraz naciśnięcie przycisku
Dalej.

Rys. 5

W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu w którym ma zostać zainstalowany program.
Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Generator kodów kreskowych Nexo. Lokalizację można
zmienić wybierając przycisk Przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki i należy
zaznaczyć opcję Dalej. Następnie kreator poinformuje o utworzeniu skrótu w menu Start, te zmiany
również zatwierdza się wybierając opcję Dalej.
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Rys. 6

W kolejnym kroku można wybrać, czy program ma utworzyć skrót na Pulpicie Windows

Rys. 7

W ostatnim kroku należy zapoznać się z wprowadzonymi ustawieniami i zatwierdzić proces instalacji.
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Rys. 8

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję
Uruchom program Generator kodów kreskowych, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu
przycisku zakończ.

Rys. 9
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3.2 Pierwsze
uruchomienie
Generator kodów kreskowych

programu

Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji. Dla
poprawnego połączenia należy uzupełnić pola:
•
•

Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć
na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta!).
Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.

Rys. 10

Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz
autentykację Windows
Informacje o serwerze oraz podmiocie, na których pracuje użytkownik mona znaleźć podczas
uruchamiania programu Subiekt nexo PRO.
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Rys. 11

Po poprawnym wprowadzeniu danych połączenia do bazy, program zostanie zamknięty i należy go
uruchomić ponownie.
Podczas kolejnych uruchomień programu będzie wyświetlać się okno logowania. Do programu może
zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, jeśli takie jest
ustanowione.

Rys. 12
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UWAGA! Po dodaniu nowego użytkownika do Subiekta, nie będzie on
widoczny na liście wyboru użytkowników aplikacji.
Nowo utworzonego użytkownika należy dodać do programu poprzez
Ustawienia uprawnień (rozdział 8)

Z poziomu Okna logowania, korzystając z poleceń:
•
•
•

Konfiguracja
Log
Informacje o programie

można zmienić konfigurację bazy MS SQL, wyświetlić logi programu lub zapoznać się z informacjami o
programie.
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3.3 Problemy z połączeniem
W przypadku problemów z połączeniem z bazą danych, należy sprawdzić konfigurację serwera SQL.
W tym celu należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager.
W Windows 8 należy wyszukać programu w aplikacjach.

Rys. 13

W Windows 10 można użyć przycisku lupki

Rys. 14
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Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager należy wybrać opcję protocols for INSERTGT, która
znajduje się w SQL Server Network Configuration. Następnie w oknie z prawej strony zaznaczyć TCP/IP i
po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję właściwości. Na karcie protocol w stawieniach
general trzeba ustawić opcję enabled na yes. Następnie dla wszystkich adresów IP w zakładce IP
addresses wykasować zawartość pola TCP Dynamic Ports, a dla TCP Port wpisać numer portu otwartego
na zaporze służącego do komunikacji z serwerem SQL. Domyślnie jest to port 1433 (Ilustracje
pomocnicze znajdują się poniżej).

Rys. 15
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Rysunek 1

Rys. 16

Po zapisaniu zmian należy zrestartować serwer SQL. W tym celu należy wybrać SQL Server Configuration
Manager, a następnie SQL Server Services. Po wybraniu tej opcji w oknie z prawej strony pojawią się ikony,
należy zaznaczyć prawym przyciskiem myszy SQL Server i wybrać opcję restart.

Rys. 17
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4. Instalacja pliku licencji
Po zakupie programu, zostanie dostarczony plik licencji, który aktywuje pełną funkcjonalność aplikacji
wraz z możliwością pobierania aktualizacji. Otrzymany plik należy zapisać na dysku, następnie wczytać
do programu zgodnie z poniższym opisem.
Aby uruchomić program Generator kodów kreskowych w wersji pełnej, należy, po jego uruchomieniu,
kolejno wybrać menu Program → Konfiguracja → Licencja → Wczytaj plik licencji. Po wybraniu tych opcji
otworzy się nowe okno, w którym będzie trzeba wskazać lokalizację pliku licencji. Plik ten jest
dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.

Rys. 18

Po wczytaniu pliku licencji program uruchomi się ponownie w pełnej wersji.
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5. Konfiguracja połączenia ze Sferą
Aby program Generator kodów kreskowych działał poprawnie niezbędny jest dodatek Sfera, a więc
program może pracować wyłącznie z Subiektem nexo w wersji PRO.
W oknie konfiguracji Sfery należy wpisać użytkownika Subiekta wraz z jego hasłem. Może to być dowolny
login posiadający niezbędne uprawnienia. Zaleca się jednak utworzenie nowego niezależnego
użytkownika na potrzeby użytkowania programu (rozdział 2.3).

Rys. 19

Opcja Logowanie do Subiekta (Sfery) za pomocą użytkownika aktualnie zalogowanego do programu
powoduje, że pomimo wybranego innego użytkownika Sfery, podczas pracy w trybie interfejsowym
program będzie logował się do Subiekta tym samym użytkownikiem, na którym pracuje obecnie operator
programu. Przy takim ustawieniu należy również pamiętać, że aby program prawidłowo działał,
zalogowany użytkownik musi posiadać niezbędne uprawnienia zdefiniowane w Subiekcie.
Opcja Podczas generowania dokumentów umieść w polu ‘Wystawił’ użytkownika aktualnie
zalogowanego do programu – nie dotyczy programu Generator kodów kreskowych (program nie generuje
dokumentów)
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6. Ustawienia
Zakładka Ustawienia znajduje się w menu Program. Pozwala na wprowadzenie globalnych ustawień
programu Ogólne oraz metody, na podstawie której są generowane Kody kreskowe.

Rys. 20

Zakładka Ogólne (Rys. 20) służy do ustawień widoku okna głównego programu. Sekcja ‘Wyświetlanie’
steruje towarami, które będą prezentowane w tabeli głównej programu. Ustawienia wprowadzone
w sekcji ‘Zaznaczanie’ mają wpływ na zawartość listy poleceń przycisku Zaznacz/ Odznacz w oknie
głównym aplikacji. Opcja ‘Autoodświeżanie’ pozwala wyłączyć autoodświeżanie w przypadku bardzo
długich list towarowych gdy jednocześnie towary mają wiele cech. W takim przypadku proces może trwać
długo, a opcja pozwala na ustawienie warunków i następnie odświeżenie poprzez polecenie manualne.
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Rys. 21

Zakładka Kod kreskowy (Rys. 21) służy do wprowadzenia ustawień dotyczących bezpośrednio samych
kodów kreskowych:
• Typ kodu kreskowego – wybór standardu EAN-8 lub EAN-13
• Sposób generowania kodów kreskowych
o Z zakresu kodów wewnętrznych – kody mogą być generowane jako kody tzw.
„wewnętrzne” rozpoczynające się od cyfry 2. Kody dla kolejnych towarów są generowane
automatycznie w oparciu o identyfikator towaru w bazie danych (Id). Zapewnia to
niepowtarzalność kodów dla wszystkich towarów w Subiekcie. Kody wewnętrzne można
również zdefiniować manualnie poprzez zastosowanie prefiksu 2.
o Ze zdefiniowanego zakresu kodów kreskowych – użytkownik wpisuje prefiks kodu
kreskowego przyznany przez właściwy oddział krajowy organizacji GS1 oraz
przydzielony Zakres kodów. Program samoczynnie wyliczy liczbę kodów do
wykorzystania dla zdefiniowanego przedziału.
W trybie zdefiniowanego zakresu kodów można również skorzystać z kodów tzw.
wewnętrznych, czyli wpisać prefiks 2 (lub 20, 200, 2000 itd.) i podać zakres, który ma
zostać użyty.
o Uzupełniaj luki w numeracji:
▪ Brak zaznaczenia tej opcji powoduje, że program rozpoczyna nadawanie kodów
kreskowych w bieżącej sesji od kolejnego numeru niż ostatni nadany
Przykład: w ostatniej sesji program zakończył na kodzie 99, więc tę sesję
rozpocznie od kodu 100.
▪ Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program sprawdza kody od pierwszego kodu
ze zdefiniowanego zakresu i sprawdza, czy wszystkie wcześniejsze kody ze
zdefiniowanego zakresu zostały użyte
Przykład: podczas ostatniej sesji program zakończył na kodzie 99, jednak
sprawdza czy istnieją niewykorzystane kody mniejsze niż 99 – jeżeli istnieją
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zostaną użyte, a po wykorzystaniu wszystkich wolnych kodów program nada
dopiero kod 100.
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7. Praca z programem
Praca z programem odbywa się w sposób interfejsowy – użytkownik zaznacza wybrane towary
i wywołuje polecenie Generuj kod.
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7.1 Wybór towarów
W trybie domyślnym program wczytuje wszystkie towary z bazy. Przy pomocy dostępnych filtrów można
ograniczyć listę do żądanych towarów wg ustalonych kryteriów.
Podstawowym ograniczeniem listy może być wczytywanie tylko tych towarów, które nie posiadają kodów
kreskowych lub przypisany kod nie jest zgodny ze standardem EAN. Opcję tę można włączyć
w ustawieniach w menu Program – zostało to omówione w rozdz. 6.

Rys. 22
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Zaawansowane opcje wyszukiwania (Rys. 23) dostępne są bezpośrednio w tabeli produktów poprzez
wpisanie frazy do wiersza wyszukiwania (1), skorzystanie z podpowiedzi filtra kolumny (2) lub poprzez
filtry zaawansowane dostępne pod prawym przyciskiem myszy (3).

Rys. 23
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7.2 Generowanie kodów i zapis do bazy
Po utworzeniu listy należy zaznaczyć żądane towary, dla których mają zostać wygenerowane kody
i wybrać polecenie Generuj kod (Rys. 24). Program wygeneruje kody zgodnie z ustawieniami
wprowadzonymi w zakładce Ustawienia → Kod kreskowy (rozdział 6).

Rys. 24

Uzyskane kody zostaną wpisane do kolumny Kod kreskowy. Użytkownik może na tym etapie sprawdzić,
czy rezultat jest zgodny z oczekiwaniem.
Aby zapisać uzyskane kody do bazy danych Subiekta, należy wybrać polecenie Zapisz zmiany. Kody
kreskowe zostaną zapisane dla jednostki miary, która została oznaczona w Subiekcie jako podstawowa
dla danego towaru.

Rys. 25
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8. Menu program
Opcje w tej zakładce pozwalają na wprowadzenie ustawień programu, jego konfigurację, zarządzanie
uprawnieniami, a także pozwalają na podgląd historii informacji o ewentualnych błędach zgłoszonych
przez program.

Rys. 26
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8.1 Ustawienia
Ustawienia programu pozwalają na globalną zmianę parametrów programu – zostały szczegółowo
omówione w rozdziale 6.
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8.2 Konfiguracja
Zakładka Konfiguracja umożliwia:
•
•
•

zmianę parametrów połączenia z bazą danych Subiekta (rozdz. 2),
instalację licencji (rozdz. 4),
zmianę parametrów połączenia ze Sferą (rozdz. 5).
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8.3 Uprawnienia
Zakładka Uprawnienia pozwala na kształtowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników lub grup
użytkowników dla programu Generator kodów kreskowych.

Rys. 27

Odnosząc się do Rys. 27, w polu nr 1 należy zdefiniować grupy, do których będą przypisane żądane
uprawnienia. Uprawnienia dla danej grupy przypisuje się w polu nr 2. Do każdej grupy należy przypisać
użytkowników Subiekta (pole nr 3).
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8.3.1 Dlaczego
użytkowników?

nie

ma

mnie

na

liście

Rys. 28

W sytuacji, kiedy podczas logowania do programu nie ma na liście
użytkownika Subiekta, należy go dodać w zakładce ‘Uprawnienia’,
następnie przypisać do odpowiedniej grupy oraz nadać żądane
uprawnienia (Rozdział 8.3).
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8.4 Log
Opcja ta wyświetla okno z chronologicznym zapisem informacji dotyczących działania programu.
W oknie można wybrać okres czasu za który zostaną wyświetlone informacje.
Przycisk (1) Rys. 29 wyświetla folder zawierający wszystkie pliki logów. Dodatkowo informacje o błędach
można wysłać do działu technicznego firmy LEO używając polecenia Wyślij (2).

Rys. 29

Po wybraniu polecenia Wyślij wyświetli się okno kreatora (Rys. 30), w którym należy wpisać adres zwrotny
(adres e-mail użytkownika programu), na który przyjdzie odpowiedź odnośnie wysłanego zgłoszenia.
W formularzu należy też podać temat zgłoszenia oraz krótki opis zgłaszanej sytuacji. Zgłoszenie
nadesłane do działu technicznego LEO będzie zawierało wszystkie zapisy logów z wybranego przedziału
dat.
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Rys. 30

Rys. 31
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8.5 O programie
Wybranie tej opcji spowoduje pokazanie się okna z informacjami o zainstalowanej wersji programu.
Dodatkowo widoczne są również dane firmy oraz informacje o systemie operacyjnym oraz nazwie
komputera.
Podczas otwierania okna ‘O programie’ sprawdzana jest dostępność aktualizacji. Jeżeli istnieje wersja
programu wyższa od aktualnie użytkowanej, program poinformuje o tym fakcie w tym miejscu. Proces
aktualizacji został szczegółowo omówiony w rozdz. 1.4

Rys. 32
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8.6 Zgody
Zakładka jest przeznaczona do akceptacji regulaminu programu.
W oknie mogą też pojawić się inne zgody związane z użytkowaniem aplikacji (np. inne zgody związane
z RODO itp.)
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8.7 Regulamin
Polecenie Regulamin pozwala na pobranie pełnej treści Regulaminu programu. Poniżej pełne brzmienie
Regulaminu:
Regulamin programu
W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr
95/46/WE wprowadza się regulamin:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby wygenerowania licencji Programu
jest przedsiębiorstwo LEO Gmerek Maroń Sp.J. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Kalidego 69, NIP
6270011525, zwane dalej LEO.
Celem przetwarzania danych jest wygenerowanie licencji umożliwiającej korzystanie z Programu,
świadczenie usług związanych z serwisowaniem Programu oraz marketing związany z nowymi
wersjami Programu.
Zakres przetwarzanych danych to:
a. Nazwa firmy;
b. NIP firmy;
c. adres e-mail.
Administrator danych zapewnia, że respektuje wszystkie prawa wynikające z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli:
a. Prawo dostępu;
b. Prawo sprostowania danych;
c. Prawo usunięcia danych;
d. Prawo ograniczenia przetwarzania danych;
e. Prawo do przenoszenia danych;
f. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich
profilowaniu;
g. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe pozyskane na potrzeby wygenerowania licencji Programu nie są udostępniane
podmiotom trzecim.
LEO przetwarza dane osobowe pozyskane na potrzeby wygenerowania licencji Programu przez 10
lat.
Podstawową funkcjonalnością Programu jest przetwarzanie danych osobowych, których
administratorem jest właściciel licencji Programu. Zakres, cel oraz okres przetwarzania tych danych
jest niezależny od LEO. LEO nie jest administratorem i nie ma dostępu do danych osobowych
przetwarzanych przy pomocy Programu
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8.6 Zamknij
Wybranie tej opcji spowoduje zakończenie pracy z programem.

Rysunek 2
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9. Umowa licencyjna
Umowa licencyjna
Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kalidego 69 (zwaną dalej "LEO").
Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy
osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą").
Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czyli: Subiekt
GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO,
Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem).
Poprzez zainstalowanie oprogramowania licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.
W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na
oprogramowanie i licencjobiorca nie ma prawa instalować oprogramowania ani go używać.
Licencja
Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami
międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem oprogramowania
uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo zainstalować i używać
oprogramowania. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego. Plik
licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.
Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT,
Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor
nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas składania zamówienia
na oprogramowanie.
Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym.
W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie oprogramowania
nie będzie możliwe.
Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji oprogramowania w przypadku posiadania aktywnej licencji na oprogramowanie.
Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną
liczbę kopii oprogramowania.
Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich
praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej.
Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich
modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych.
Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy, są zastrzeżone dla licencjodawcy.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy.
Odpowiedzialność
1.

2.

3.

Mimo że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do
oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy.
W rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one
występują, zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością.
Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi
szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej
lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości
użycia oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest
w szczególności odpowiedzialny za żadne dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych.
Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT,
Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor
nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo, które zostaną wydane po sprzedaży licencji niniejszego oprogramowania.
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