
 לעסק נוספים תנאים
 

 .הקודמות הגרסאות כל את מחליף. 2020 באפריל 16- מ החל בתוקף. 2020 מרץ 16-ב פורסם

 

 הכלליים השימוש לתנאי כהתייחסות משולבים אלה נוספים תנאים. הכלליים בתנאים מוגדר זה שמונח כפי, עסק אתה אם רק עליך חלים אלה נוספים תנאים
 לתנאים כהתייחסות המשולבים אחרים נוספים תנאים שגם ייתכן .www.adobe.com/go/terms בכתובת המופיעים( "כלליים תנאים" ) Adobe של

 .הכלליים בתנאים המוגדרת לזו זהה משמעות תהיה להלן מוגדרים אינם אשר מודגשים לתנאים. ובתוכנות בשירותים שלך השימוש על יחולו הכלליים
 

 . הגדרות .1

 .שלך בעסק עסקיים משתמשים עבור והתוכנות השירותים את שמנהל מערכת מנהל פירושו” מערכת מנהל“ 1.1

1.2 “Admin Console ”שלהם בעסק והתוכנות השירותים את לנהל מערכת למנהלי המאפשר התוכנית מנהל של המשתמש ממשק פירושו. 

 
 . Admin Console-ו המערכת מנהל .2

 מנהל. ראשוני מערכת כמנהל יוקצה מטעמך התנאים את שמקבל האדם. העסקיים המשתמשים כל עבור ההרשאות את מנהל המערכת מנהל 2.1
 Admin של לניהול לפחות אחד מערכת מנהל להקצות יש. הצורך לפי מערכת למנהלי שיהפכו כך אחרים עסקיים משתמשים להקצות יכול מערכת

Console שלו ולמחדלים לפעולות אחראי ואתה, בשמך לפעול מערכת מנהל לכל מאשר אתה. שלך . 

 Admin-ב. העסקיים המשתמשים של העסקיים והפרופילים התוכן ואת שלך ההרשאות את שקובעים והם חשובות זכויות יש מערכת למנהלי 2.2
Console ,על מידע ולהציג עסקיים משתמשים של לפרופילים לגשת, עסקיים משתמשים ולהסיר להוסיף יכול, הרשאות מנהל מערכת מנהל כל 

 .שלך העסקיים למשתמשים המערכת מנהלי על אישי מידע לספק עשויה Adobe. העסקי המשתמש חשבון

. רישיון או מינוי לו יקצה המערכת שמנהל מבלי גם, ושירותים תוכנה לקבל רשאי Admin Console-ב מזין המערכת שמנהל עסקי משתמש כל 2.3
Admin Console ל גישה יש מערכת למנהלי ורק, מהשירותים לחלק נחשב-Admin Console . 

 

; שלך העסקיים המשתמשים של לפעולות אחראי אתה. אלה לתנאים מצייתים שלך העסקיים שהמשתמשים להבטיח עליך .עסקיים משתמשים .3

 המשתמשים שכל לוודא עליך. שלך העסקיים המשתמשים של ולתוכן העסקיים לפרופילים אחראי גם אתה. לבצע עשויים שהם והזמנות תשלום כולל

 .עליהן אחראית ואינה העסקיים המשתמשים של התוכן אחסון בבחירות שולטת אינה Adobe. והסיסמאות המזהים כל את בסוד שומרים העסקיים

 

, נוסף רישיון של ברכישה צורך ללא אחר עסקי למשתמש אחד עסקי ממשתמש שברישיון הזכויות את להעביר באפשרותך. הרישיון זכויות העברת .4
 רישיון, צף רישיון, היתר  בין, לרבות) דומה פריסה במודל או משותף רישיון בשום מחדש ייפרסו לא מועברות עליהם שהזכויות שהרישיונות בתנאי וזאת

 ושנפרסו שנפרסו הרישיונות מספר לגבי מדדים אוספים אנו. במפורש זאת נרשה אנו אם אלא(, הרישיון פריסת של שינוי או כללי למשתמש רישיון, מוחכר
 .עסקיים למשתמשים מחדש

 

 אם. עליו השליטה בעל או התחום של הבעלים אתה אם לברר רשאים אנו, השירותים הפעלת לצורך תחום לזהות נדרשת אם. אלקטרוני דואר תחום .5
 .השירותים את לך לספק מחויבים איננו, בו השליטה בעל אינך אם או בבעלותך אינו שציינת התחום

 

: כאן יופיעו שלך התמיכה פרטי, Adobe של קנייה תוכנית באמצעות ארגוניים ותוכנות שירותים רכשת אם. תמיכה  .6
conditions.html-terms-policies-https://helpx.adobe.com/support/programs/support. 

 

 משויך המידע. שלנו ביישומים משתמשים הם שבו לאופן בנוגע מידע עמנו לשתף יכולים שלך העסקיים המשתמשים .ביישום השימוש על מידע .7
 עיין. ותכונותיו המוצר איכות את לשפר לנו ועוזר יותר אישית מותאמת חוויה עסקיים למשתמשים לספק לנו ומאפשר העסקי המשתמש של Adobe לחשבון

 .שלהם ההעדפות את לשנות יכולים עסקיים משתמשים שבו האופן לגבי מידע כולל, נוסף מידע לקבלת שלנו הפרטיות במדיניות
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