Papildu noteikumi attiecībā uz uzņēmumiem
Publicēts 2020. marts 16. februārī. Spēkā no 2020. gada 16. aprīļa. Aizstāj visas iepriekšējās versijas.
Šie Papildu noteikumi attiecas uz jums tikai tad, ja esat Biznesa lietotājs, kā definēts Vispārīgajos noteikumos. Šie Papildu
noteikumi ir ietverti ar atsauci Adobe Vispārīgajos lietošanas noteikumos (“Vispārīgie noteikumi”), kas pieejami vietnē
www.adobe.com/go/terms. Pakalpojumu un Programmatūras lietošanu var regulēt arī citi Papildu noteikumi, kas ar atsauci
ietverti Vispārīgajos noteikumos. Šeit nedefinētajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir tāda pati nozīme kā Vispārīgajos
noteikumos.
1.

Definīcijas.

1.1. “Administrators” ir administrators, kurš pārvalda Pakalpojumus un Programmatūru Biznesa lietotājiem jūsu
Uzņēmumā.
1.2. “Admin Console” ir programmu administrēšanas lietotāja saskarne, kas ļauj administratoriem pārvaldīt sava Biznesa
Pakalpojumus un programmatūru.
2.

Administrators un Admin Console.

2.1. Administrators pārvalda visu Biznesa lietotāju Tiesības. Persona, kas jūsu vārdā piekrīt Noteikumiem, tiek norīkota kā
sākotnējais Administrators. Administrators pēc vajadzības var norīkot citus Biznesa lietotājus kā Administratorus. Admin
Console pārvaldīšanai ir jābūt norīkotam vismaz vienam Administratoram. Jūs varat pilnvarot jebkuru Administratoru
rīkoties jūsu vārdā un atbildat par viņa darbībām un bezdarbību.
2.2. Administratoriem ir svarīgas tiesības un kontrole pār jūsu Tiesībām un jūsu Biznesa lietotāju Saturu un Biznesa
profiliem. Admin Console katrs administrators pārvalda tiesības, var pievienot un noņemt Biznesa lietotājus, piekļūt Biznesa
lietotāju profiliem un skatīt Biznesa lietotāja konta informāciju. Adobe var sniegt Administratoru personas informāciju jūsu
Biznesa lietotājiem.
2.3. Ikviens Biznesa lietotājs, kuru Administrators ievada saskarnē Admin Console, var saņemt Programmatūru un
Pakalpojumus pat tad, ja Administrators nav piešķīris viņiem abonementu vai licenci. Admin Console tiek uzskatīta par
Pakalpojumu daļu, un tai var piekļūt tikai Administratori.
3. Biznesa lietotāji. Jums jāpārliecinās, ka jūsu Biznesa lietotāji ievēro šos Noteikumus. Jūs atbildat par jūsu Biznesa
lietotāju rīcību, tostarp par maksājumiem un pasūtījumiem, kurus viņi var veikt. Turklāt jūs atbildat par savu Biznesa
lietotāju Saturu un Biznesa profiliem. Jums jāpārliecinās, ka visi Biznesa lietotāji glabā savus ID un paroles konfidenciāli.
Adobe nekontrolē un Biznesa lietotāju Satura glabāšanas izvēles un neatbild par tām.
4. Licences atkārtota piešķiršana. Jūs drīkstat atkārtoti piešķirt licenci no viena Biznesa lietotāja citam Biznesa lietotājam,
neiegādājoties papildu licenci, ar nosacījumu, ka, ja vien neesam to skaidri atļāvis, atkārtoti piešķirtās licences netiek
atkārtoti izvietotas nekādā koplietotā licencē vai līdzīgā izvietošanas modelī (tostarp, bet ne tikai, peldošā, nomātā,
vispārīga lietotāja vai licences maiņas izvietojumā). Mēs apkopojam rādītājus par Biznesa lietotājiem izvietoto un atkārtoti
izvietoto licenču skaitu.
5. E-pasta domēns. Ja jums tiek prasīts identificēt domēnu Pakalpojumu darbībai, mēs varam pārbaudīt, vai jums pieder
šis domēns vai jūs to kontrolējat. Ja jums nepieder norādītais domēns vai jūs to nekontrolējat, mums nav pienākuma
nodrošināt jums Pakalpojumus.
6. Atbalsts. Ja jūs iegādājāties uzņēmuma Pakalpojumus un Programmatūru, izmantojot Adobe pirkšanas programmu,
detalizētu informāciju par atbalstu varat atrast šeit: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-termsconditions.html.

7. Datora lietotņu lietojuma informācija. Jūsu Biznesa lietotājiem ir iespēja kopīgot ar mums informāciju par to, kā viņi
lieto mūsu lietotnes. Šī informācija ir saistīta ar Biznesa lietotāja Adobe kontu un ļauj mums nodrošināt Biznesa lietotājiem
daudz personalizētāku pieredzi, kā arī palīdz mums uzlabot produktu kvalitāti un funkcijas. Papildinformāciju, tostarp
informāciju par to, kā Biznesa lietotāji var mainīt savas preferences, skatiet mūsu Konfidencialitātes politikā.
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