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LICENTIEDEFINITIES en -REGELS 
 
Definities en Licentie-eenheid 
 
Adapter: wordt gedefinieerd als elke software code interface, geïnstalleerd op elke Application Interconnect hub, die de 
informatie-overdracht tussen software toepassingen van een derde partij en Oracle’s programma’s vergemakkelijkt. 
 
$M Annual Transaction Volume: wordt gedefinieerd als een miljoen US Dollar (865.054,00 �) aan geregistreerde bestellingen 
en veilingen die georganiseerd worden door u en door derden via het Oracle Exchange Platform, ongeacht of een veiling resulteert 
in een bestelling, en dit tijdens het desbetreffende jaar waarin Oracle Exchange Platform werd gelicentieerd. Een veiling die 
gevolgd wordt door een bestelling zal éénmaal meegeteld worden ten aanzien van de Annual Transaction Volume. 
 
Applications National Language Support (NLS) Supplement CD Packs: Hierbij het advies dat slechts een subset van de 
producten welke deel uitmaken van een Applicatie NLS Supplement CD Pack zijn vertaald. Voor bestaande ondersteunde klanten 
bevat Metalink informatie met betrekking tot de producten die zijn vertaald in de ondersteunde talen (http://metalink.oracle.com). 
Voor nieuwe of niet ondersteunde klanten adviseren wij u contact op te nemen met uw Oracle Account Manager voor deze 
informatie. 
 
Application User, Enterprise Asset Management (EAM) User, Field Sales User, Financials User, Inventory/Shipping User, 
Marketing User, Manufacturing User, Purchasing User, Telesales User: wordt gedefinieerd als een individu die door u is 
geautoriseerd om de toepasselijk gelicentieerde applicatie programma’s die geïnstalleerd zijn op één enkele server of meerdere 
servers te gebruiken, ongeacht of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk gebruikt op enig moment in tijd.  Indien u de 
Self Service Work Requests optie samen met EAM licentieert, dient u licenties aan te schaffen voor een gelijk aantal EAM Users 
en wordt u onbeperkte toegang voor al uw werknemers toegekend om werkverzoeken (work requests) te initiëren, de status van 
werkverzoeken en geplande afwerkingsdata te raadplegen. 
 
Application Read-Only User: wordt gedefinieerd als een individu die door u is geautoriseerd om opvragingen te doen uit en 
rapporten te genereren met de volgende application programma’s waarvoor u ook application user licenties, die niet read only zijn, 
heeft aangekocht: Financials, Purchasing, Project Costing, Sales Contracts, Service Contracts, Project Contracts, Discrete 
Manufacturing en Process Manufacturing. 
 
Case Report Form (CRF) Page: wordt gedefinieerd als het “electronisch equivalent” van het totaal aantal pagina’s papier 
geïnitieerd vanop afstand door het programma (stellig opgemeten in het programma als Received Data Collection Instruments) 
gedurende een periode van 12 maanden.  U mag op geen enkel moment gedurende deze periode van 12 maanden het gelicentieerde 
aantal Case Report Form (CRF) Pages overschrijden, tenzij u bijkomende CRF Page licenties bekomt. 
 
Collaboration Program User: wordt gedefinieerd als een individu die door u is gemachtigd om de programma’s te gebruiken die 
geïnstalleerd zijn op één enkele server of op meerdere servers, ongeacht of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk 
gebruikt op enig moment in tijd.  Voor het licentiëren en bepalen van het aantal Web Conferencing gebruikers wordt een 
Collaboration Program User gedefinieerd als een gebruiker binnen uw onderneming die de mogelijkheid heeft een webconferentie 
op te zetten of te beheren alsook deel te nemen aan een webconferentie; voor deelnemers in enige webconferentie die extern aan 
uw onderneming zijn, dienen geen gebruiksrechten te worden aangeschaft. 
 
Compensated Individual: wordt gedefinieerd als een individu waarvan de compensatie of de compensatie berekening door het 
programma wordt gegenereerd. De term Compensated Individual bevat met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw werknemers, 
contractuelen, gepensioneerde en andere personen. 
 
Computer: wordt gedefinieerd als de computer waarop de programma’s worden geïnstalleerd. Een computer  licentie laat u toe 
om de programma’s te gebruiken op één enkele gespecificeerde computer. 
 
$M Cost of Goods Sold: wordt gedefinieerd als een miljoen US Dollar (865.054,00 �) aan totale kosten verbonden met de 
verkoop van de voorraad goederen die een onderneming gedurende haar boekjaar heeft verkocht. Indien de Cost of Goods Sold 
door u niet gekend is dan is de Cost of Goods Sold gelijk aan 75% van uw totale omzet in dat boekjaar. 
 
Electronic Order Line: wordt gedefinieerd als het totale aantal onderscheiden bestellijnen, electronisch ingevoerd in de Oracle 
Order Management applicatie vanuit enige bron (niet manueel ingevoerd door gelicentieerde Order Management Users, 
Professional users 2003, of Professional Users 2003 - External) gedurende een periode van 12 maanden. U mag op geen enkel 
moment gedurende de periode van 12 maanden het gelicentieerde aantal bestellijnen overschrijden. 
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Employee: wordt gedefinieerd als een actief werknemer (Let op! De waarde van deze applicaties wordt bepaald door de omvang 
van het totale actieve personeelsbestand en niet door het aantal effectieve gebruikers. Daarom ook dienen bij het toekennen van de 
licenties al uw actieve werknemers opgenomen te worden in uw bestelling). 
 
Employee User: wordt gedefinieerd als een individu die door u is gemachtigd om de applicatie programma’s te gebruiken die 
geïnstalleerd zijn op één enkele server of op meerdere servers, ongeacht of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk 
gebruikt op enig moment in tijd. Uw medewerkers werkzaam bij personeelszaken die toegang nodig hebben tot het Oracle Self 
Service Human Resources programma mogen niet als Employee User worden gelicentieerd, maar moeten als Professional Users 
worden gelicentieerd. Tevens mogen uw medewerkers werkzaam als technische ondersteuning, die toegang nodig hebben tot het 
Oracle iSupport programma, niet als Employee User worden gelicentieerd, maar moeten zij als Professional Users worden 
gelicentieerd. 
 
Expense Report: wordt gedefinieerd als het totaal aantal onkostenrapporten die verwerkt worden door iExpenses gedurende een 
periode van 12 maanden. U mag op geen enkel moment gedurende deze periode het gelicentieerde aantal Expense Report 
overschrijden.  
 
Field Technician: wordt gedefinieerd als een ingenieur, technicus, vertegenwoordiger, of een ander persoon die door u, inclusief 
de dispatchers, via het programma, ter plaatse wordt ingezet.  
 
Full Time Equivalent (FTE) Student: wordt gedefinieerd als elke ingeschreven voltijdse student, waarbij elke ingeschreven 
deeltijdse student wordt geteld als 25% van een FTE Student.  De definitie “voltijds” en “deeltijds” is afhankelijk van uw 
beleidslijnen voor studentenclassificatie.  Indien het aantal FTE Studenten geen geheel getal vormt, wordt dat aantal afgerond naar 
het dichtstbij gelegen geheel getal, dit met het oog op de vereisten van licentiehoeveelheid. 
 
Hosted Named User: wordt gedefinieerd als een individu die door u is gemachtigd om toegang te hebben tot de beheerde dienst 
(hosted service), ongeacht of het individu zich daadwerkelijk de toegang verschaft tot die beheerde dienst op enig moment in tijd. 
 
ilearning Subscription: wordt gedefinieerd als een internet gebaseerde opleidingsomgeving die u wordt ter beschikking gesteld 
conform de bepalingen van deze overeenkomst en Oracle’s iLearning Subscription Policies. Deze laatste zijn terug te vinden op: 
http://oracle.com/policies/ilearningpolicy.html; zij kunnen door Oracle op geregelde tijdstippen worden aangepast zonder 
voorafgaandelijke verwittiging. 
 
Implementation Services, Packaged Methods, Architecture Services, Accelerator Services, Assessment Services and 
Workshops 
Elke Implementation Service, Packaged Method, Architecture Service, Accelerator Service, Assessment Service and Workshop 
wordt voorzien overeenkomstig de afbakening van verantwoordelijkheden voor dat specifiek aanbod en overeenkomstig Oracle’s 
consulting services beleidslijnen. U kan de laatste versie van Oracle’s consulting services beleidslijnen, welke aan verandering 
onderhevig zijn, terugvinden op: www.oracle.com/consulting/policies/index.html?content.html 
 
Invoice Line: wordt gedefinieerd als het totaal aantal factuurlijnen die verwerkt worden door het programma gedurende een 
periode van 12 maanden. U mag op geen enkel moment gedurende deze periode het gelicentieerde aantal Invoice Lines 
overschrijden tenzij u bijkomende Invoice Line licenties  bekomt. 
 
Learning Credit: kan gebruikt worden voor de aanschaf van opleidingsproducten en –diensten aangeboden in de Oracle 
University online catalogus, die teruggevonden kan worden op www.oracle.com/education, onder de daarin bepaalde 
voorwaarden.  Learning Credits mogen enkel worden gebruikt om producten en diensten aan te schaffen aan de lijstprijs van 
toepassing op het ogenblik van de bestelling van zulke producten of diensten.  Learning Credits mogen niet aangewend worden 
voor producten of diensten waarop een promotie of bijzondere korting van toepassing is.  Learning Credits zijn geldig gedurende 
een periode van 12 maanden vanaf het ogenblik dat uw bestelling is aanvaard door Oracle en u dient producten aan te schaffen en 
enige aangekochte diensten te gebruiken voor het einde van voornoemde periode. Learning Credits mogen enkel gebruikt worden 
in het land van aankoop en kunnen niet als betalingswijze voor bijkomende Learning Credits worden aangewend. U mag geen 
gebruik maken van verschillende Learning Credit conto’s om een enkel product of dienst aan te schaffen.  
Indien u bij de bestelling van producten of -diensten gebruik maakt van een Learning Credit, kan het vereist zijn om standaard 
Oracle besteldocumenten te ondertekenen. 
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$M in Managed Assets: wordt gedefinieerd als een bedrag van een miljoen U.S. Dollar (865.054,00 �) dat gevormd wordt door 
het totaal van: (1) de boekwaarde van investeringen in op de balans geactiveerde lease-overeenkomsten, direct aangegane 
financiële lease-overeenkomsten en overige financiële lease-overeenkomsten, inclusief eventuele restwaardebedragen, hetzij in 
eigendom dan wel in beheer voor derden, actief op het programma, plus (2) de boekwaarde van bedrijfsmiddelen op operationele 
leasebasis, hetzij in eigendom danwel in beheer voor derden, actief op het programma, plus (3) de boekwaarde van leningen, notes, 
voorwaardelijke koopovereenkomsten en andere uitstaande schulden, hetzij in eigendom dan wel in beheer voor derden, actief op 
het programma, plus (4) de boekwaarde van niet aan de winst bijdragende bedrijfsmiddelen, hetzij in eigendom dan wel in beheer 
voor derden, welke voorheen werden geleased en actief op het programma, inclusief bedrijfsmiddelen van reeds beëindigde leases 
en teruggenomen bedrijfsmiddelen, plus (5) de originele aanschafprijs van bedrijfsmiddelen van de onderliggende lease-
overeenkomsten en leningen, die gestart zijn en actief op het programma, die in de afgelopen 12 maanden zijn verkocht. 
 
Membership: wordt gedefinieerd als een individu die door u is gemachtigd om toegang te hebben tot de beheerde dienst (hosted 
service), ongeacht of het individu zich daadwerkelijk de toegang verschaft tot die beheerde dienst op enig moment in tijd. 
 
Module: wordt gedefinieerd als iedere database in de produktie-omgeving waarop de programma’s draaien. 
 
Named User Plus: wordt gedefinieerd als een individu die door u is gemachtigd om de programma’s te gebruiken die 
geïnstalleerd zijn op één enkele server of op meerdere servers, ongeacht of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk 
gebruikt op enig moment in tijd. Elke input van een “non human operated device” dat toegang kan hebben tot de programma’s zal 
geteld worden als een named user plus boven op de individuen die door u geautoriseerd zijn om de programma’s te gebruiken. 
Indien u gebruik maakt van multiplexing hardware en software (bv, een TP monitor of een web server programma), dan wordt dit 
aantal geteld op het  multiplexing “front end”.   
Automatische groepsverwerking van gegevens (‘batching’) van computer naar computer is toegestaan.  U dient er zich van te 
vergewissen dat de named user plus minima per processor worden gehandhaafd voor de programma’s opgesomd in de tabel voor 
gebruikersminima onder de Licentieregels (infra); de gebruikersminima tabel bepaalt het minimum aantal vereiste named users 
plus licenties, waarbij alle effectieve gebruikers moeten worden gelicentieerd.  
 
Non Employee User – External: wordt gedefinieerd als een individu, die niet uw werknemer, contractueel of outsource is, en door u 
is gemachtigd om de applicatie programma’s te gebruiken die geïnstalleerd zijn op één enkele server of op meerdere servers, 
ongeacht of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk gebruikt op enig moment in tijd. 
 
OFD (Oracle Financing Division) Agreement: is een overeenkomst tussen u en Oracle (of één van Oracle’s filialen) die voorziet 
in termijnbetalingen van enkele of alle vergoedingen verschuldigd bij uw bestelling. 
 
Oracle University Online Library Service:  de Oracle University Online Library dienst is een internet gebaseerde leeromgeving 
die u wordt ter beschikking gesteld conform de bepalingen van deze overeenkomst en de Oracle University’s Online Library 
Hosting Access Policies.  Deze laatste zijn terug te vinden op: www.oracle.com/education/oln/index.html; zij kunnen op geregelde 
tijdstippen worden aangepast zonder voorafgaandelijke verwittiging.  U bevestigt dat u een administratie registratie (administrator 
account) en paswoord zal creëren en activeren en dat u kennis heeft dat de Oracle University Online Library dienst beschikbaar is 
op: http://www.oracle.com/education/oln.  De Oracle University Online Library dienst start voor een periode van één jaar te 
rekenen vanaf de ingangsdatum van uw bestelling (uitgezonderd de Oracle University Premium Online Library dienst, beschikbaar 
in de cursussen en talen nader bepaald op het volgende webadres http://www.oracle.com/education/oln, waarvoor de duur zes 
maanden zal bedragen te rekenen vanaf de ingangsdatum van uw bestelling).  Op het einde van de periode kan de Oracle 
University Online Library dienst worden hernieuwd via uw lokaal vertegenwoordigd Oracle Education verkoopskantoor en dit 
voor een bijkomende periode met dezelfde duurtijd aan de op het moment van hernieuwing geldende Oracle University Online 
Library Service vergoedingen.  Indien u verkiest niet te hernieuwen, stoppen alle rechten op het gebruik van de Oracle University 
Online Library dienst.  Niettegenstaande enige andere bepaling in de overeenkomst waarborgt Oracle niet dat de Oracle University 
Online Library dienst ononderbroken of vrij van gebreken zal functioneren of dat Oracle alle gebreken zal herstellen. 
 
Order Line: wordt gedefinieerd als het totaal aantal bestellijnen die verwerkt worden door het programma gedurende een periode 
van 12 maanden. Meerdere bestellijnen die deel uitmaken van een individuele bestelling of van een offerte van de klant kunnen 
ingebracht worden en kunnen ook automatisch gegenereerd worden door Oracle’s Configurator. U mag op geen enkel moment 
gedurende de periode van 12 maanden het gelicentieerde aantal Order Lines overschrijden, tenzij u bijkomende Order Line 
licenties bekomt. 
 
Order Management User: wordt gedefinieerd als een individu die door u is gemachtigd om de toepasselijk gelicentieerde 
applicatie programma’s te gebruiken die geïnstalleerd zijn op een of meerdere servers, ongeacht of dit individu ook daadwerkelijk 
actief deze programma’s op enig moment gebruikt. Order Management Users worden toegestaan om bestellingen manueel 
rechtstreeks in de programma’s in te voeren. Elke bestelling die elektronisch wordt ingevoerd vanuit andere bronnen dient 
afzonderlijk te worden gelicentieerd. 
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Orders: wordt gedefinieerd als het totale aantal gescheiden bestellingen, voor alle programma’s die deel uitmaken van Electronic 
Orders, die elektronisch zijn ingevoerd (niet handmatig ingevoerd door gelicentieerde professional users) door middel van EDI, 
XML of andere elektronische middelen inclusief aankoopbestellingen (purchase orders) verstuurd vanuit Oracle Purchasing, 
gedurende een periode van 12 maanden. U mag op geen enkel moment gedurende de periode van 12 maanden het gelicentieerde 
aantal bestellingen overschrijden. 
 
Person: wordt gedefinieerd als uw werknemer of contractor die actief werkzaam is in naam van uw organisatie of een gewezen 
werknemer die nog één of meerdere voordeel plannen heeft lopen en die behandeld wordt door het systeem of die betaald wordt 
door middel van het systeem. Voor Time & Labor (Tijd en Arbeid) wordt een persoon (Person) gedefinieerd als een werknemer of 
een contractueel wiens tijd of arbeid of afwezigheden worden beheerd door het systeem. Voor Project Resource Management 
wordt een persoon (Person) gedefinieerd als een individu die toegewezen is aan een project. Voor Internet Time wordt een persoon 
(Person) gedefinieerd als een individu die tijd aan een project aanrekent via de applicatie.  Het totale vereiste aantal licenties wordt 
berekend op basis van de piek van het aantal part-time en full-time mensen wiens bestand wordt bijgehouden in het systeem. 
 
Ported Number: wordt gedefinieerd als het telefoonnummer dat de eindklant behoudt in geval van verandering van de ene 
provider naar de andere. Dit telefoonnummer wordt overgedragen van de ene provider naar de andere. 
 
Primary Usage: wordt gedefinieerd als elke Application User voor de volgende applicaties: Financials, Discrete Manufacturing, 
Project Costing en Purchasing. Elke dergelijke Application User wordt slechts éénmaal geteld op basis van Primary Usage . U 
dient aan te geven hoeveel Application Users licenties er worden afgenomen voor ieder application programma. Primary Usage 
van één van de bovenstaande application programma’s geeft de Application User het recht om ieder van de andere 
bovenvernoemde application programma’s te gebruiken, waarvoor een licentie is afgenomen. Primary Usage voorziet echter  geen 
rechten om andere application programma’s te gebruiken, inclusief uitbreidingen en/of opties op de bovengenoemde application 
programma’s.  
 
Processor: wordt gedefinieerd als elke processor waarop de Oracle programma’s zijn geïnstalleerd en/of draaien. Programma’s 
die gelicentieerd zijn op basis van Processor, mogen zowel door uw interne gebruikers (daarin inbegrepen aangestelden en 
contractuelen), als door derden, die toegang verwerven tot de programma ‘s via internet netwerk protocollen, worden benaderd.  
Voor het Healthcare Transaction Base programma tellen alleen de processoren waar het gelicentieerde programma en Internet 
Application Server Enterprise Edition zijn geïnstalleerd en/of draaien, mee om het aantal licenties welke vereist zijn voor het 
gelicentieerde programma vast te stellen.  Voor iSupport, iStore en Configurator programma’s zullen alleen de processoren waar het 
gelicentieerde programma en de Internet Application Server (Standard Edition en/of Enterprise Edition) draaien, meetellen om het 
aantal licenties vast te stellen welke vereist zijn voor het gelicentieerde programma; middels deze licenties mag u tevens het 
gelicentieerde programma installeren en/of draaien op de processoren waarop een gelicentieerde Oracle Database (Standard Edition 
en/of Enterprise Edition) is geïnstalleerd en/of draait. 
 
Professional User: wordt gedefineerd als een individu die door u is geautoriseerd om de applicatie programma’s te gebruiken die 
geïnstalleerd zijn op één enkele server of op meerdere servers, ongeacht of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk 
gebruikt op enig moment in tijd. Voor de doeleinden van Order Management, Advanced Pricing en Purchasing, mogen Professional 
Users orders handmatig direct in deze programma’s invoeren. Orders welke elektronisch worden verzonden of ingevoerd (via EDI, 
XML of andere elektronische middelen inclusief aankoopbestellingen (purchase orders) verricht door Oracle Purchasing) moeten 
afzonderlijk worden gelicentieerd. 
 
Professional User – External: wordt gedefinieerd  als een individu, die niet uw werknemer, contractueel of outsource is, en door u is 
gemachtigd om de applicatie programma’s te gebruiken die geïnstalleerd zijn op één enkele server of op meerdere servers, ongeacht 
of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk gebruikt op enig moment in tijd. Voor de doeleinden van Order Management, 
Advanced Pricing en Purchasing, mogen Profesional Users orders handmatig direct in deze programma’s invoeren. Orders welke 
elektronisch worden verzonden of ingevoerd (via EDI, XML of andere elektronische middelen inclusief aankoopbestellingen 
(purchase orders) verricht door Oracle Purchasing) moeten afzonderlijk worden gelicentieerd. 
 
Professional User 2003: wordt gedefinieerd als een individu die door u is gemachtigd om de applicatie programma’s te gebruiken 
die zijn geïnstalleerd op één enkele server of op meerdere servers, ongeacht of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk 
actief gebruikt op enig moment in tijd. Professional Users 2003 worden toegestaan om bestellingen manueel rechtstreeks in de 
programma’s in te voeren. Elke bestelling die elektronisch wordt ingevoerd in Order Management vanuit andere bronnen dient 
afzonderlijk te worden gelicentieerd. 
 
Professional User 2003 – External: wordt gedefinieerd als een individu, die niet uw werknemer, contractueel of outsource is, en 
die door u is gemachtigd om de applicatie programma’s te gebruiken die zijn geïnstalleerd op één enkele server of op meerdere 
servers, ongeacht of dit individu de programma’s ook daadwerkelijk actief gebruikt op enig moment in tijd. Professional Users 
2003 - External worden toegestaan om bestellingen manueel rechtstreeks in de programma’s in te voeren. Elke bestelling die 
elektronisch wordt ingevoerd in Order Management vanuit andere bronnen dient afzonderlijk te worden gelicentieerd. 
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Program Documentation: wordt gedefinieerd als de programma gebruiks- en installatiehandleidingen. 
 
Purchase Line: wordt gedefinieerd als het totaal aantal aankooplijnen die verwerkt worden door de applicatie gedurende een 
periode van 12 maanden. Meerdere aankooplijnen kunnen aangemaakt worden door een vordering of een aankoopbon of kan 
automatisch gegenereerd worden door een ander Oracle Applicatie programma. Voor iProcurement worden als aankooplijnen 
geteld alle lijnen van het goedgekeurd aanvraagformulier die aangemaakt is door iProcurement. Voor Purchasing Intelligence 
worden als aankooplijnen geteld, alle lijnen op een aankoopbon die verwerkt wordt door deze applicatie, uitgezonderd de 
mededelingen op diezelfde aankoopbon.  Voor elke applicatie mag U op geen enkel moment gedurende de periode van 12 
maanden het gelicentieerde aantal Purchase Line overschrijden tenzij u bijkomende Purchase Line licenties bekomt. U mag voor 
elk programma een verschillend aantal Purchase Line licenties bekomen. (het aantal Purchase Lines bij iProcurement kunnen lager 
zijn dan het aantal bij Purchasing Intelligence) 
 
$M in Revenue: wordt gedefinieerd als een miljoen U.S. Dollar (865.054,00 �) aan inkomsten door u verworven gedurende het 
fiscale jaar (voordat enige aanpassingen van kosten en belastingen gebeurd zijn). 
 
RosettaNet Partner Interface Processes® (PIPs®):  wordt gedefinieerd als de handelsprocessen tussen handelspartners. 
Voorgeconfigureerde zakelijke XMLgebaseerde dialogen tussen systemen onderling zijn voorzien ten behoeve van de relevante E-
Business Suite Applicatie(s). Elke voorgeconfigureerde PIP bevat een handelsdocument met daarin de woordenschat of 
terminologie en het handelsproces met de patronen van de berichtendialoog. 
 
Service Order Line: wordt gedefinieerd als het totaal aantal diensten bestellijnen (‘service order entry line items’) die verwerkt 
worden door het programma gedurende een periode van 12 maanden.  Meerdere diensten bestellijnen die deel uitmaken van een 
individuele bestelling of van een offerte van de klant voor diensten kunnen ingebracht worden ingebracht.  U mag op geen enkel 
moment gedurende de periode van 12 maanden het gelicentieerde aantal Service Order Line overschrijden, tenzij u bijkomende 
Service Order Line licenties bekomt. 
 
Subscriber: wordt gedefinieerd als (a) een aangesloten telefoonnummer voor het vaste telefoonnet, (b) een draagbare handset of 
oproeptoestel (pager) die door u werd geactiveerd voor draadloze communicatie en oproepen, (c) een (netwerk)switch voor 
woonruimte of bedrijfsruimte verstrekt door een kabelmaatschappij, (d) een aangesloten nutsmeter. Het totaal aantal Subscribers 
wordt verkregen door alle verschillende type Subscribers op te tellen.  Indien uw handelsactiviteit niet kan worden gekwalificeerd 
binnen de hiervoor gespecifieerde Subscriber definitie, wordt Subscriber gedefinieerd als elke 1.000 US Dollar (865,05 �) stijging 
van uw totale jaarlijkse bruto-inkomsten zoals gerapporteerd in uw jaarlijks rapport of een equivalent boekhoud- of 
rapporteringsdocument.  
 
Suite: wordt gedefinieerd als  alle functionele software componenten zoals beschreven in de product documentatie. 
 
Technical Reference Manuals 
Technical Reference Manuals (“TRMs”) behoren tot Oracle’s confidentiële informatie. TRMs dienen voor intern gebruik en met 
de volgende doeleinden: (a) implementatie van applications programma’s, (b) het koppelen (interfacing) van andere software en 
hardware systemen aan de applications programma’s en (c) het bouwen van uitbreidingen aan de applications programma’s. U mag 
de TRMs niet openbaarmaken, gebruiken of toestaan openbaar te maken of te gebruiken door anderen voor enig ander doel. U 
mag de TRM niet gebruiken om software te bouwen die gelijk functioneert of soortgelijke functies heeft als enig Oracle product. U 
stemt er mee in (a) dat u ofwel ten minste dezelfde graad van zorgvuldigheid, waarmee u uw meest belangrijke confidentiële 
informatie behandelt, zal betrachten om het confidentieel karakter van de TRMs te behouden, ofwel een redelijke graad van zorg, 
welke van de twee groter is; (b) overeenkomsten met uw werknemers en agenten af te sluiten of te hebben afgesloten die de 
confidentiële informatie en eigendomsrechten van derde partijen, zoals Oracle, beschermen en u zal uw werknemers en agenten 
over deze bepalingen instrueren in verband met de TRMs; (c) de openbaarmaking van de TRMs te beperken tot de werknemers en 
agenten die een “need to know” hebben overeenkomstig de doeleinden waarvoor de TRMs zijn bekend gemaakt; (d) de TRMs te 
allen tijde op uw terreinen te behouden; en (e) niet enig eigendoms- of confidentieel teken of merk die op een TRM is geplaatst te 
verwijderen. Oracle behoudt de volledige eigendom, auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten op de TRMs. 
TRMs worden aan u geleverd “as is” zonder enige garantie van welke soort dan ook. Na beëindiging, zult u het gebruik stoppen, 
en u zult alle copieën van de desbetreffende TRMs terugbezorgen of vernietigen. 
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Technische ondersteuning 
Voor de doeleinden van het bestelformulier zal technische ondersteuning bestaan uit Software Updates, Product Support en/of andere 
jaarlijkse technische ondersteuning prestaties die u mocht hebben besteld. Indien besteld, zal de jaarlijkse technische ondersteuning 
worden verstrekt overeenkomstig Oracle’s technische ondersteuning beleidslijnen, welke van toepassing zijn op het ogenblik dat de 
diensten worden geleverd. De voorwaarden voor technische ondersteuning, die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, zijn 
aan verandering onderhevig en kunnen eventueel bijkomende bepalingen bevatten. U dient de voorwaarden te lezen alvorens u de 
bestelling voor de desbetreffende diensten plaatst.  U kan de huidige versie van Oracle’s technische ondersteuning beleidslijnen vinden 
op: http://oracle.com/support/index.html?policies.html. 
Enige aangekochte technische ondersteuning kan jaarlijks worden hernieuwd. Voor de twee bijkomende periodes van telkens één jaar 
zal, op het moment van elke hernieuwing, de vergoeding voor technische ondersteuning niet hoger liggen dan 4 % vergeleken met de 
vorige vergoeding. Indien uw bestelling wordt uitgevoerd door een Oracle partner (lid van Oracle’s partner programma) zal de 
vergoeding voor technische ondersteuning voor de eerste bijkomende periode van een jaar gelijk zijn aan de prijs zoals aangeboden 
door de partner, en dit berekend volgens Oracle’s hernieuwingsbeleidslijnen voor licenties aangeschaft via Oracle partners; de 
vergoeding voor technische ondersteuning voor de tweede bijkomende periode van een jaar zal niet hoger liggen dan 4% vergeleken 
met de vorige vergoeding.  
Indien u beslist om de technische ondersteuning voor een gedeelte van de licenties binnen een licenstieset te beëidnigen, kan u worden 
verzocht het gebruik van die licenties te beëindigen.  Enige beëindiging van ondersteuning kan resulteren in het herprijzen van de 
technische ondersteuning voor de licenties die overblijven. 
 
Oracle behoudt zich het recht voor de technische ondersteuning van haar programma’s stop te zetten. U zal vooraf worden 
geïnformeerd indien de technische ondersteuning van een programma wordt stopgezet. Dergelijke stopzettingsinformatie wordt op 
Oracle’s klantenwebsite voor technische ondersteuning, MetaLink, geplaatst; MetaLink (of Oracle’s op dat moment gebruikte 
klantenwebsite voor technische ondersteuning) zal de datum van stopzetting bevatten, alsmede informatie met betrekking tot 
mogelijkheid tot Verlengde Assistentie Ondersteuning (Extended Assistance Support) en Verlenging van Onderhoud Ondersteuning 
(Extended Maintenance Support) en informatie voor migratie trajecten voor bepaalde productfunctionaliteiten (features). Deze 
stopzettingsinformatie is aan verandering onderhevig; Oracle zal indien nodig bijgewerkte stopzettingsinformatie op Metalink 
voorzien (of Oracle’s op dat moment gebruikte klantenwebsite voor technische ondersteuning). 
 
Trainee: wordt gedefinieerd als een werknemer, contractuele, student of een andere persoon die door het programma geregistreerd 
wordt. 
 
Workstation: wordt gedefinieerd als een client computer van waaruit de programma’s worden benaderd, ongeacht waar de 
programma’s geïnstalleerd zijn. 
 
 
Duur van de licentie 
 
Indien bij uw programma-licentie geen duur wordt vermeld, is de programma-licentie voor onbepaalde duur tenzij deze wordt 
beëindigd conform de bepalingen van deze overeenkomst. 
 
1, 2, 3, 4, 5 Year Terms: Een programma-licentie waarbij een duur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar is aangegeven, vangt aan op de  
ingangsdatum van de bestelling en duurt voort voor de gespecifieerde periode. Na verloop van de aldus aangegeven periode komt 
de programma-licentie te vervallen. 
 
1 Year Hosting Term: Een programma-licentie waarbij een duur van 1 jaar is aangegeven, vangt aan op de ingangsdatum van de 
bestelling en duurt voort voor een periode van 1 jaar. Na de periode van 1 jaar komt de programma-licentie te vervallen. Een 
programma-licentie waarbij een duur van 1 jaar Hosting is aangegeven, mag enkel gebruikt worden om internet beheerde diensten 
(internet hosting services) aan te bieden. 
 
1 Year Oracle Hosted Term: een programma-licentie waarbij een Oracle Hosting duur van 1 jaar is aangegeven, vangt aan op de 
Ingangsdatum van de bestelling en duurt voort voor een periode van 1 jaar. Na de periode van 1 jaar komt de programma-licentie 
te vervallen. Een programma-licentie waarbij een Oracle Hosting duur van 1 jaar is aangegeven, moet door Oracle.com worden 
beheerd (hosted) door middel van Computer en Administration Services. 
 
1 Year Subscription: Een programma-licentie waarbij een Subscription abonnementsduur van 1 jaar is aangegeven, vangt aan op 
de ingangsdatum van de bestelling en duurt voort voor een periode van 1 jaar. Na de periode van 1 jaar komt de programma-
licentie te vervallen. 
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Licentieregels 
 
Indien u Named User Plus licenties aankoopt voor de hieronder opgesomde programma’s, dient u er zich van te 
vergewissen dat de navolgende gebruikersminima en –maxima worden gehandhaafd: 
 

Programma 
 

Named User Plus Minimum  

Oracle Database Enterprise Edition 25 Named Users Plus per Processor 
Rdb Enterprise Edition 25 Named Users Plus per Processor 
CODASYL DBMS 25 Named Users Plus per Processor 
Message Broker 10 Named Users Plus per Processor 
TopLink 10 Named Users Plus per Processor 
Internet Application Server Java Edition 10 Named Users Plus per Processor 
Internet Application Server Standard Edition 10 Named Users Plus per Processor 
Internet Application Server Enterprise Edition 10 Named Users Plus per Processor 
  

Programma 
 

Named User Plus Maximum 

Personal Edition 1 Named User Plus per database 

 
U dient er zich van te vergewissen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de volgende beperkingen: 
• Oracle Database Standard Edition is beperkt tot het gebruik op systemen die maximaal 4 processoren kunnen draaien. 
• Oracle Database Standard Edition One is beperkt tot het gebruik op systemen die maximaal 1 processor kunnen draaien. 
• Het aantal Enterprise Edition option licenties, Enterprise Manager licenties en Rdb Server option licenties dient gelijk te zijn 

aan het aantal daarmee geassocieerde database licenties. 
• Het aantal Internet Application Server Enterprise Edition option licenties dient gelijk te zijn aan het aantal daarmee 

geassocieerde Internet Application Server licenties. 
• De Applicatie licentiëringscriteria zoals uiteengezet in de Applications Licensing Table welke u kan raadplegen op 

http://oracle.com/corporate/pricing/application_licensing_table.pdf. 
 
Failover : uw licentie voor de Oracle Database (Enterprise Edition of Standard Edition) geeft het recht om de Database op een niet 
gelicentieerde reserve computer in een failover omgeving te draaien voor een maximum van 10 afzonderlijke dagen per 
kalenderjaar.  Enig gebruik voorbij het hiervoor beschreven recht moet afzonderlijk worden gelicentieerd, waarbij dezelfde 
licentie-eenheid dient te worden gebruikt bij het licentiëren van de Oracle Database. 
 
Test : uw licentie voor de Oracle Database (Enterprise Edition of Standard Edition) geeft het recht om de Database op een niet 
gelicentieerde computer te draaien om fysieke kopijen van uw backups te testen en dit tot 4 maal (maximaal 2 dagen per test) per 
kalenderjaar. 


