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1) Rodzaje licencji TSplus. 

Udzielana licencja Terminal Service Plus zezwala Użytkownikom na instalowania i korzystanie na 

serwerze komputerowym z jednej kopii produktu o nazwie TSplus. Na każdym serwerze 

komputerowym licencja umożliwia równoczesne podłączenie 3, 5, 10, 20, 40 lub nieograniczonej 

liczby użytkowników. Program instalacyjny TSplus w wersji testowej (trial) jest przeznaczony do 

prób, testowania i oceny produktu. Wersja testowa jest instalowana tak jak licencja TSplus 

Corporate, która obejmuje wszystkie możliwości funkcjonalne programu TSplus V5. 

Dostępne rodzaje licencji: 

Licencja TSplus System zawiera: 

Narzędzie Administratora TSplus (AdminTool), generator połączń Klienta TSplus (Client 

Generator), obsługę jednoczesnych lokalnych oraz zdalnych połączeń, zarządzanie dostępnymi 

aplikacjami, zdalny pasek zadań TSplus (remote taskbar) i ruchomy panel TSplus (floating panel), 

dostęp do pulpitu zdalnego serwera, połączenie klienta „seamles” i klienta zdalnej aplikacji, 

obsługę dual screen, wsparcie użytkowników grupy roboczej i usługi Active Directory, obsługę 

protokołów RDP5 i RDP6 z włączeniem mapowania drukarek, mapowania dysków, mapowania 

portów com, komunikacji dwukierunkowej dźwięku, remoteFX. 

Licencja TSplus Printer zawiera: 

Wszystkie funkcje licencji TSplus System plus opcje uniwersalnej drukarki, która umożliwia 

drukowanie z dowolnej lokalizacji bez konieczności instalowania sterowników drukarki. 

Licencja TSplus Web Access zawiera: 

Wszystkie funkcje licencji TSplus Printer plus wbudowany serwer sieci Web TSplus HTTP, który 

umożliwia połączenia z dowolnej przeglądarki internetowej. Serwer obsługuje strony html pod 

warunkiem, że zawierają klientów dostępu do sieci Web: Windows, Java, Linux lub MAC. 

Licencja TSplus Secure Web zawiera: 

Wszystkie funkcje licencji TSplus Web Access plus wbudowany serwer sieci Web TSplus HTTPS 

oraz serwer SSH, które zapewniają w pełni bezpieczne połączenie z dowolnej przeglądarki 

internetowej. 

Licencja TSplus Mobile zawiera: 

Wszystkie funkcje licencji TSplus Secure Web plus wbudowany serwer sieci Web TSplus HTML5 

oraz dostęp do stron w wersji HTML 5, co umożliwia połączenia z urządzeń typu iPhone/iPad lub 

Android. 

Licencja TSplus Corporate zawiera: 

Wszystkie funkcje licencji TSplus Mobile plus bramę portalu (Gateway) umożliwiającą dostęp do 

wielu serwerów za pomocą sieciowego uwierzytelniania użytkownika i jednorazowego logowania 

do usługi sieciowej, singel-sign (SSO). 

2) Roczna opłata za wsparcie i aktualizację 

Opłata za wsparcie przyznaje prawo do kontaktu z działem pomocy technicznej pocztą 

elektroniczną i dotyczy aktualizacji programów, poprawek i korekty błędów. Obejmuje również 

aktualizację licencji serwera w przypadku zmiany lub nowej instalacji systemu operacyjnego. 
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Warunki korzystania 

Umowa licencyjna oprogramowania TSplus 

Przed użyciem oprogramowania TSplus, proszę przeczytać poniższe zasady i warunki korzystania z 
oprogramowania TSplus. Pobranie oprogramowania TSplus, oznacza zaakceptowanie i zrozumienie 
poniższych warunków korzystania z oprogramowania TSplus. Są one prawnie wiążące Użytkownika 
oprogramowania TSplus i Terminal Service Plus. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami lub chcesz, 

aby nie były dla Ciebie wiążące, usuń pobrane oprogramowanie TSplus ze swojego systemu operacyjnego 
oraz z nośnika, na który jest przechowywane. 

Własność 

Użytkownik pobieranego oprogramowania TSplus przyjmuje do wiadomości i zgadzaj się, że Terminal Service 

Plus ("Licencjodawca") jest właścicielem oprogramowania TSplus oraz posiada wszelkie prawa, tytuły i 
korzyści z nich wynikające. Oprogramowanie TSplus składa się z zestawu programów komputerowych w 
formie kodu komputerowego, które można odczytać przy użyciu komputera, jak również z towarzyszącej 
dokumentacji dla Użytkownika wraz ze wszystkimi ich kolejnymi kopiami, niezależnie od nośnika lub 
formularza, na którym mogą istnieć (ogólnie "oprogramowanie"). Oprogramowanie jest chronione prawem 
autorskim i postanowieniami umów międzynarodowych oraz niniejszej Umowy licencyjnej. Na Użytkownika 
oprogramowania nie są przenoszone jakiekolwiek korzyści oraz prawa do oprogramowania, treści cyfrowych i 

wszelkich towarzyszących materiałów drukowanych, ale tylko ograniczone prawa użytkowania i ograniczone 
prawa do reprodukcji, który są zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej. 

Udzielenie licencji 

Niniejszym Licencjodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z oprogramowania TSplus, która jest 
akceptowana oraz niewyłączna i zgodna z warunkami niniejszej Umowy. 

Pulpit zdalny / Zdalna współpraca 

Oprogramowanie TSplus zawiera technologię pulpitu zdalnego i współpracy zdalnej, która umożliwia innemu 
oprogramowaniu lub aplikacji zainstalowanym na serwerze TSplus (zwanym dalej, jako urządzenie hosta) 
uzyskać dostęp zdalny z innych urządzeń. Można użyć funkcji pulpitu zdalnego oprogramowania TSplus do 

dostępu do urządzenia hosta z dowolnego innego urządzenia, pod warunkiem nabycia oddzielnej licencji 
oprogramowania dla tego urządzenia. Podczas korzystania z współpracy zdalnej (lub innego 
oprogramowania, które zapewnia podobną funkcjonalność dla podobnych celów) można współużytkować 
sesję z innymi użytkownikami bez żadnego ograniczenia liczby połączeń, urządzenia i bez uzyskania 
dodatkowych licencji oprogramowania. Aplikacje Microsoft i aplikacje inne niż Microsoft powinny zasięgać 
opinii Umowy Licencyjnej towarzyszącej odpowiedniemu oprogramowaniu lub skontaktować się z 

Licencjodawcą stosownie do określenia czy korzystanie z oprogramowania z pulpitu zdalnego i współpracy 
zdalnej jest dozwolone bez dodatkowych licencji. 

Zastrzeżenie praw 

Wszystkie prawa nieprzyznane wyraźnie w niniejszej Umowie licencyjnej niniejszym są zastrzeżone przez 
Licencjodawcę. 

Wersja demo 

Wersja Demo oprogramowania TSplus może być używana tylko dla celów oceny i testowania lub do użytku 
niekomercyjnego. W przypadku użycia komercyjnego Użytkownik zobowiązuje się zakupić wymaganą licencję 
odpowiedniej wersji oprogramowania TSplus. 
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Zakaz dezasemblacji 

Jest zrozumiałe i uzgodnione, że Użytkownik oprogramowania nie wykona kopii programu w żadnej postaci 
możliwej do odczytania przez komputer lub w postaci drukowanego formularza za wyjątkiem kopii 
archiwizacyjnej lub kopii w celach zapasowych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik 
oprogramowania nie może odtworzyć, dekompilować, dezasemblować, tłumaczyć, scalić z innym programem 
komputerowym, zasłaniać lub usuwać znaki praw autorskich Licencjodawcy lub w inny sposób modyfikować 
oprogramowanie. 

Przekazanie oprogramowania 

Użytkownik oprogramowania nie może udzielać sublicencji, cedować lub przekazywać licencję lub 
oprogramowanie lub jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Licencjodawcy. Każda próba udzielenia sublicencji, cedowania lub przeniesienia jakichkolwiek praw, 
należności lub poniższych zobowiązań jest nieważna. 

Aktualizacje i nowe wersje 

W przypadku, gdy aktualizacje lub nowe wersje oprogramowania są opracowane, Licencjodawca może 
według własnego uznania, udostępnić takie aktualizacje i nowe wersje Użytkownikowi po uiszczeniu 
wymaganych opłaty. Jeśli oprogramowanie jest zaktualizowane i udostępnione Użytkownikowi, Użytkownik 
może użyć aktualizacji oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. 

Warunki wygaśnięcia umowy 

Niniejsza Umowa licencyjna jest obowiązująca i wiążąca od chwili otwarcia pakietu oprogramowania lub jego 
pierwszego zainstalowaniu po pobraniu przez Użytkownika oprogramowania i będzie kontynuowana nadal 

przez okres dziesięciu (10) lat, chyba, że zostanie wypowiedziana wcześniej zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy. Użytkownik oprogramowania może wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjną w dowolnym czasie 
poprzez odinstalowanie oprogramowania a następnie przekazanie oprogramowania i wszystkich kopii oraz 
wyciągów Licencjodawcy. 

Wielokrotne używanie 

Użytkownikowi nie wolno używać oprogramowania równocześnie na dwóch lub więcej komputerach. Dla 

każdego komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Użytkownik musi zakupić oddzielną licencję. 
Licencja jest związany z komputerem, na którym zainstalowano oprogramowanie. W przypadku nabycia 
przez Użytkownika nowego komputera, Użytkownik zobowiązuje się do odinstalowania oprogramowania z 
poprzedniego komputera przed użyciem oprogramowania na nowym komputerze. 

Wynajem oprogramowania 

Dozwolone jest korzystania z oprogramowania w systemach komputerowych dzierżawionych własnym 
klientom. Jednakże nie zmienia to reguły dotyczące wielokrotnego używania. Dla każdego dzierżawionego 
komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie, Użytkownik zobowiązuje się zakupić oddzielną 
licencję. 

Wielokrotne nośniki 

Użytkownik może otrzymać oprogramowanie składowane na więcej niż jednym nośniku. Użytkownik może 
użyć tylko jednego nośnika do jednego komputera. Użytkownik nie możne używać, kopiować, przekazywać, 
dzierżawić, wynajmować, sprzedawać, cedować lub w inny sposób przenosić inne nośniki do innego 
Użytkownika lub innego komputera. 
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Taki, jaki jest 

Oprogramowanie jest dostarczane „takie, jakie jest", bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, w tym wyraźnych 
i dorozumianych, lecz nie ograniczonych do ustawowej rękojmi, co do przydatności handlowej i przydatności 
do określonego celu. Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełniają 
wymagania Użytkownika lub że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub bez błędów. Niektóre 
kraje nie pozwalają na wykluczenia gwarancji dorozumianych, więc powyższe wykluczenia mogą nie dotyczyć 
Użytkownika. Niniejsza gwarancja daje Użytkownikowi specyficzne prawa i Użytkownik może również mieć 
inne uprawnienia w zależności od kraju. 

Zgodne z prawem lub zabronione użycie 

Użytkownik, jako warunek korzystania z oprogramowania zobowiązuje się do nie używania oprogramowania 
do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z prawem lub zabronione przez warunki i stwierdzenia niniejszej 

Umowy licencyjnej. Użytkownik nie może używać oprogramowania w sposób, który stanowi naruszenie 
obowiązujących przepisów prawnych. 

Ograniczenia odpowiedzialności 

W żadnym przypadku Licencjodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, ale 
nie ograniczając do, utraconych zysków, utraconych oszczędności lub innych specjalnych, przypadkowych lub 

wtórnych szkód powstałych w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z oprogramowania nawet, jeśli 
Licencjodawca lub jego autoryzowany sprzedawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich 

szkód, ani za żadne roszczenia drugiej strony. W każdym przypadku łączna odpowiedzialność Licencjodawcy 
lub innej strony trzeciej za jakiekolwiek straty i szkody wynikające z roszczeń, zapotrzebowania lub działania 
wynikające z lub odnoszące się do niniejszego porozumienia, nie przekracza opłaty licencyjne płaconej przez 
Użytkownika oprogramowania Licencjodawcy licencji i używania oprogramowania. 

Umowa 

Niniejsza Umowa licencyjna stanowi całe porozumienie stron odnoszące się do licencji oprogramowania 
TSplus i odwołuje oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy ustne lub na piśmie między Licencjodawcą a 
Użytkownikiem oprogramowania i służy, jako końcowe wyrażenie porozumienia. Nie może być 
zmodyfikowana ani zmieniona z wyjątkiem zmian, a w szczególności zmian odnoszących się do niniejszej 

Umowy, zawartych w formie pisemnej, podpisanych przez autoryzowanego przedstawiciela Licencjodawcy. 

Zapisy niniejszej Umowy licencyjnej mają pierwszeństwo w stosunku do wszelkich innych dokumentów, które 
mogą być w konflikcie z nimi. Niniejszym Użytkownik potwierdza, że przeczytał postanowienia niniejszej 
Umowy licencyjnej dotyczące oprogramowania, zrozumiał je i zgadza się być nimi związany. 

Uwaga  

Powyższy tekst jest tłumaczeniem wersji oryginalnej Umowy licencyjnej w języku angielskim. Wiążącą 
umową licencyjną dla Użytkownika oprogramowania jest Umowa licencyjna w wersji oryginalnej, 
angielskojęzycznej. 


