LICENSVILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV PROGRAMVARA FÖR
PRODUKTIONSPLANERING BETONG (”PPB”)
1.
Bakgrund
Byggföretagen i Sverige Service AB, org.nr. 556061-2524 (”Byggföretagen”) äger rätten till
användandet av ett specifikt framtaget datorprogram för planering och uppföljning av
betonggjutningar, kallat Produktionsplanering Betong (”PPB”).
PPB är baserat på en generaliserad mjukvaruplattform för planering och uppföljning av
betonggjutningar, Concrete Software Product Line Architecture (CSW PLA).
I dessa licensvillkor regleras tredje mans rätt till användande av PPB i sin verksamhet.
2.
Användning
PPB får utan ersättning användas av företag och organisationer som är registrerade i Sverige.
PPB får vidare utan ersättning användas av privatpersoner vid icke-kommersiellt användande (enskilt
bruk). Nedan benämns dessa gemensamt för ”Användare”.
3.
Rättigheter vid användande av PPB
I förhållande till Användare behåller Byggföretagen samtliga immateriella rättigheter till PPB.
PPB utgörs således, i all annan form än när exekverbar, av konfidentiell information. Samtliga
rättigheter avseende PPB är förbehållet dess rättighetshavare.
Användare äger inte rätt att försöka återskapa källkoden på något sätt, såsom exempelvis genom
dekompilering, disassemblering eller annan form av s.k. reverse engineering.
Användare äger inte heller rätt att på något sätt modifiera PPB genom påverkan av dess exekverbara
komponenter.
4.
Ansvar vid användande
Användande av PPB i Användarens egen verksamhet sker på Användarens egen risk.
I förhållande till Användare avsäger sig således Byggföretagen från allt ansvar för dennes användande
av PPB eller dess lämplighet i en specifik situation. Byggföretagen svarar således inte för några
direkta eller indirekta skador, inklusive utebliven vinst eller annan ekonomisk skada, till följd av
Användarens användande av PPB.
5.
Övrigt
Vid användande av PPB installeras även FFmpeg.exe på Användarens hårdvara.
FFmpeg.exe är ett fritt verktyg som distribueras under GNU GLPv3, vilket kan laddas ner från
www.ffmpeg.com i den installerade eller andra versioner, med eller utan källkod 1.
Byggföretagen förbehåller sig inte några rättigheter avseende FFmpeg.exe och/eller lämnar inte
några garantier eller svarar på något sätt för funktion för eller konsekvenser av användande av
FFmpeg.exe.
PPB innehåller vidare klimatdata som är en bearbetning av öppna data med väderstatistik från SMHI.
Dessa har kopierats och bearbetats samt distribueras i enlighet med licensvillkoren Creative
commons Erkännande 2.5 SE 2.
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För detaljer se www.gnu.org/copyleft/gpl.html.

För detaljer se http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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