
 
 

LISENSAVTALE FRONIUS WELDCUBE 

Gyldig fra september 2017 

1. Gyldighet og informasjon 

1.1. Ved bruk av FRONIUS WeldCube gjelder utelukkende følgende bruksvilkår. 

1.2. Ved å akseptere tilbudet eller bruke programvaren godtar brukeren den til enhver tid gjeldende 

versjonen av bruksvilkårene. 

1.3. Bruksvilkårene er tilgjengelige på www.fronius.com og kan lastes ned som PDF. På 

hjemmesiden til våre internettplattformer er det en tydelig henvisning/lenke til de aktuelle 

bruksvilkårene. 

1.4. Vi er Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Østerrike, registrert med 

foretaksnummer (Firmenbuchnummer) 149888z i rettsinstansen (Firmenbuchgericht) 

Landesgericht Steyr, telefon +43 7242 241-0, telefaks +43 7242 241-3940, 

contact@fronius.com, www.fronius.com. Vårt hovedkontor: Pettenbach, MVA-nummer (UID): 

ATU52614407, kammermedlemskap: Wirtschaftskammer Oberösterreich, selskapets formål: 

produksjon og salg av produkter innen virksomhetsområdene Perfect Welding, Solar Energy 

og Perfect Charging. Forskrifter som gjelder for oss spesielt: Gewerbeordnung 1994 

(østerriksk handelslov) som er tilgjengelig på www.ris.bka.gv.at. Vår tilsynsmyndighet iht. det 

østerrikske ehandelsloven (E-Commerce-Gesetz, ECG): administrativ myndighet i Kirchdorf 

an der Krems, Østerrike. 

 

2. Bruk av FRONIUS WeldCube 

2.1. FRONIUS WeldCube er en serverbasert programvare som installeres på et Windows-system 

(Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2016). Brukeren 

kan få tilgang til FRONIUS WeldCube og dens funksjoner via nettleseren. 

FRONIUS WeldCube brukes til sentral innsamling, dokumentasjon, analyse og evaluering av 

sveisedata og delvis også til konfigurasjon av sveiseoppgaver. Avhengig av brukerens 

maskinvare og lisens kan flere strømkilder brukes med FRONIUS WeldCube (ovenfor og 

heretter referert til som «FRONIUS WeldCube» eller «programvare»). 

 

3. Tilgjengeligheten til FRONIUS WeldCube 

FRONIUS WeldCube er tilgjengelig for følgende apparatserier: 

- TransTig – fra TT 2200 (UST 2C må være tilgjengelig) 

- DeltaSpot 

- TS/TPS/CMT 

- TPS/i 

- MagicWave – fra MW 2200 (UST 2C må være tilgjengelig) 
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4. Bruksvilkår for FRONIUS WeldCube 

4.1. For å kunne bruke FRONIUS WeldCube optimalt må alle berørte strømkilder være tilkoblet og 

utstyrt med passende aktiveringer/funksjonspakker til dokumentasjon av nominell verdi eller 

faktisk verdi eller grenseverdiovervåkning. Fronius er ikke ansvarlig for at IT-infrastrukturen 

hos brukeren er egnet for FRONIUS WeldCube. 

4.2. FRONIUS WeldCube kan brukes med følgende operativsystemer: 

- Operativsystem: Windows 8 / 10 og de tilhørende serverversjonene Windows Server 

2012 R2 / Windows Server 2016 

4.3. For å sikre problemfri drift, inkludert online-oppdateringer og lisenshåndtering, er det 

nødvendig med en permanent eller minst midlertidig nettilkobling til oppdateringsserverne og 

lisensadministrasjonssystemet til Fronius. 

 

5. Oppdateringer for FRONIUS WeldCube 

5.1. Oppdateringer (updates) for FRONIUS WeldCube blir gjort tilgjengelig innimellom, dette 

gjelder særlig: 

- Ny funksjonalitet; 

- Nye funksjoner i basisprogramvaren; 

- Feilrettinger  

Med forbehold om 6.3 godkjenner brukeren uttrykkelig alle typer oppdateringer uten separat 

avtale. 

5.2. For å sikre problemfrie online-oppdateringer er det nødvendig med en permanent eller minst 

midlertidig nettilkobling til oppdateringsserverne og lisensadministrasjonssystemet til Fronius. 

 

6. Avregningsmodell 

6.1. FRONIUS WeldCube-programvare gjøres tilgjengelig for brukeren som lisenstaker og blir 

lisensiert for bruk, ikke solgt. Brukeren får ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett til å bruke 

FRONIUS WeldCube dersom disse bruksvilkårene overholdes. Alle andre rettigheter til 

FRONIUS WeldCube er forbeholdt lisensgiveren. 

6.2. Grunnlisens 

Med FRONIUS WeldCube grunnlisens blir en komponent av det grunnleggende 

programvareomfanget til innsamling, visualisering og evaluering av sveiserelevante data for 

installeringen gjort tilgjengelig for bruk på en (fysisk eller virtuell) enhet inkludert 5 tilhørende 

Connect-lisenser. Med grunnlisensen er følgende funksjoner tilgjengelige for brukeren: 

- Apparatoversikt og maskindetaljer med informasjon om status, utstyr og historikken til de 

tilkoblede sveisesystemene. 

- Jobbstyring med mulighet for visning, sikkerhetskopiering, kopiering, modifisering og 

grenseverdiberegninger samt en historikkfunksjon. 



 
 

- Dokumentasjonsfunksjon for nominelle verdier, faktiske verdier, forbruks- og 

grenseverdier per søm og også på seksjonsnivå inkl. visualisering ved hjelp av egnede 

diagrammer. 

- Statistikkverktøy for individuell evaluering, spesielt for forbruk, kostnader og feil ved hjelp 

av intelligente filterfunksjoner i hele FRONIUS WeldCube-databasen. 

- Komponentstyring for komponentrelatert dokumentasjon og analyse av sveise- og 

forbruksdata inkl. (live) overvåkningsfunksjoner og skalerbar rapportering. 

- Brukerstyring for tildeling og administrasjon av FRONIUS WeldCube-brukerne og deres 

autorisasjoner i programvareløsningen. 

Den tilgjengelige andelen av beskrevne funksjoner avhenger av de 

aktiveringene/funksjonspakkene som er aktivert på de tilkoblede strømkildene, for 

dokumentasjon av nominell verdi eller faktisk verdi eller grenseverdiovervåkning. 

6.3. Årlig avgift for vedlikehold av programvare 

Alle kostnader for oppdateringer av den grunnleggende programvarelisensen dekkes av den 

årlige avgiften for vedlikehold av programvaren. 

Hvis den årlige avgiften ikke betales, vil ingen av de oppførte oppdateringene bli tilgjengelige. 

6.4. Flere Connect-lisenser 

Ved mer enn 5 strømkilder er det nødvendig med flere Connect-lisenser i tillegg til 

grunnlisensen, og de installeres for hver ekstra strømkilde som skal kobles til FRONIUS 

WeldCube. Dermed kan FRONIUS WeldCube-pakken være individuelt skalert i henhold til 

brukerens behov. Avregning for hver ekstra Connect-lisens skjer månedlig/årlig. 

6.5. Valgfritt: FRONIUS WeldCube-server 

FRONIUS WeldCube-serveren er en industridatamaskin for 19"-rack til installering av 

FRONIUS WeldCube programvareløsning inkludert grunnlisens og tillater tilkobling av opptil 

50 strømkilder (avhengig av brukerens serverkapasitet og antall installerte Connect-lisenser). 

Tekniske data: 

- CPU: Quadcore Intel Xeon E3, 3,5 GHz 

- 500 GB SSD harddisk 

- 32 GB RAM 

- Operativsystem: Windows 8 

6.6. FRONIUS WeldCube Perfect Start 

FRONIUS WeldCube Perfect Start inkluderer serviceavgiften for igangsetting og opplæring og 

belastes for antall dager. 

 

7. Begrensninger 

7.1. I henhold til Fronius' vilkår er brukeren spesielt ikke berettiget til å  

7.1.1. bruke utstyr, særegenheter, egenskaper, funksjoner og kjennetegn til FRONIUS 

WeldCube på en annen måte enn det som er bestemt i henhold til disse bruksvilkårene; 



 
 

7.1.2. publisere, duplisere, klone, kopiere eller på annen måte mangfoldiggjøre FRONIUS 

WeldCube; leie, lease bort, låne bort eller på annen måte overføre eller gi FRONIUS 

WeldCube videre; med unntak av tillatelsen til å opprette en sikkerhetskopi; 

7.1.3. utføre, forårsake eller tolerere omgåelse av tekniske begrensninger for FRONIUS 

WeldCube; 

7.1.4. forsøke, forårsake eller tolerere dekompilering, demontering eller annen uautorisert bruk 

av kildekoden (source code) til FRONIUS WeldCube; dette utelukker de juridiske 

unntakene; 

7.1.5. gjennomføre en rekonstruksjon eller ombygging av FRONIUS WeldCube (reverse 

engineering); 

7.1.6. bruke internettbasert utstyr, særegenheter, egenskaper, funksjoner og kjennetegn til 

FRONIUS WeldCube for å skaffe uautorisert tilgang til data, kundekontoer (accounts) 

eller nettverk eller å bruke FRONIUS WeldCube på annen ikke-godkjent måte; og 

7.1.7. bruke FRONIUS WeldCube på en annen måte enn uttrykkelig angitt i disse 

bruksvilkårene.  

 

8. Personvern 

Vår personvernerklæring er tilgjengelig på http://www.fronius.com og kan lastes ned som PDF. 

Personvernerklæringen er en integrert del av disse vilkårene. 

 

9. Ansvarsfraskrivelse for beta-programvare for FRONIUS WeldCube 

9.1. Beta-programvare er en uferdig versjon av et dataprogram. Beta-programvare er fortsatt i test- 

og utviklingsfasen og er ikke ferdig testet. Derfor kan den muligens fortsatt ha mange og/eller 

alvorlige feil. 

9.2. Vi gjør beta-programvaren tilgjengelig for deg (som bruker, kunde eller annen forbruker) kun 

etter ditt uttrykkelige ønske. 

9.3. Hvis noe er uklart i forbindelse med bruk av beta-programvare eller eventuelle kontraktstypiske 

risikoer forbundet med dette, er du forpliktet til å kontakte Fronius før første gangs bruk, ellers 

kan du ikke bruke dataprogrammet. Hvis du laster ned eller på noen måte bruker beta-

programvaren, bekrefter du at du er fullt klar over den (kontraktstypiske) risikoen og godtar 

denne. Samtidig er du uttrykkelig enig i at Ansvarsfraskrivelse for beta-programvare samt 

våre Generelle leverings- og betalingsvilkår – også tilgjengelig på http://www.fronius.com 

– er en integrert del av kontrakten mellom deg og Fronius. 

9.4. Beta-programvare gjøres tilgjengelig for deg i nåværende tilstand for bruk utelukkende med 

Fronius-produkter. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, kan du ikke hevde noen 

rettigheter eller kreve at Fronius har noen forpliktelser som oppstår ut fra dette. Spesielt er 

Fronius ikke forpliktet til videreutvikling (oppdateringer osv.), analyse av feil og korreksjon av 

beta-programvare samt levering av ytterligere (beta-)programvare. 
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9.5. Fronius fraskriver seg herved uttrykkelig enhver form for ansvar og garanti for den 

medfølgende beta-programvaren. For skader av noe slag er vi ansvarlige uten begrensning 

bare i den grad du gir ubestridelig bevis på at vi har forårsaket det med forsett eller ved grov 

uaktsomhet. Vårt ansvar i slike tilfeller er begrenset til den totale bestillingsverdien til Fronius-

enheten som beta-programvaren ble brukt til. Ved mindre uaktsomhet er vi kun ansvarlig for 

personskade innenfor rammen av de obligatoriske lovkravene. Ansvaret opphører 6 måneder 

etter at du ble klar over skaden og hvem som forårsaket den. 

9.6. Ansvarsfraskrivelsen omfatter særlig også tapt fortjeneste, indirekte skader, driftsavbrudd, 

rentetap, uteblitte innsparinger, tap av informasjon, data, programmer samt gjenopprettelse 

av disse, ulemper pga. skadelig programvare (virus osv.), enhver form for følge- og 

formueskader samt andre ulemper eller skader som oppstår hos brukeren eller tredjepart i 

sammenheng med bruk av beta-programvaren. Du kan ikke gjøre dine krav til oss gjeldende 

dersom apparatet som ble brukt sammen med beta-programvaren, ikke kan brukes mer i det 

hele tatt, eller dersom du allerede i forkant har informert Fronius om en eventuell ulempe eller 

skade. 

9.7. Hvis du ikke er den personen som bruker beta-programvaren, er du forpliktet til å gi denne 

informasjonen eller dette dokumentet videre til brukeren av beta-programvaren og gjøre den 

tilgjengelig for ham. 

 

10. Generell ansvarsfraskrivelse og merknad om immateriell eiendom 

10.1. Informasjonen i vår programvare blir nøye kontrollert og oppdateres jevnlig. Det kan imidlertid 

ikke gis noen garanti eller påtas noe ansvar for at all informasjon til enhver tid er fullstendig 

eller feilfri. 

10.2. Vi påtar oss ikke ansvar for lenker til andre nettsider som det direkte eller indirekte henvises 

til. All informasjon kan endres, suppleres eller fjernes uten forvarsel. 

10.3. Alle immaterielle rettigheter, som opphavsrettigheter, varemerker, designrettigheter, 

patentrettigheter, bruksmodellrettigheter og kunnskap, samt spesielt ikke-proprietære 

oppfinnelser, industriell erfaring, forretningshemmeligheter og lignende, uavhengig av når 

brukeren blir informert om dette, tilkommer utelukkende oss eller våre lisensgivere. Brukeren 

får retten til å bruke programvaren utelukkende til egne formål, tilsvarende antall kjøpte 

lisenser. Gjennom den nåværende kontrakten kjøpes kun én autorisasjon for bruk. 

Distribusjon av bruker er ikke tillatt i henhold til lov om opphavsrett.  

  



 
 

10.4. Brukeren kan bare bruke programvaren på én enhet av gangen. På hvilken enhet bruken 

foregår, er opp til brukeren. Bruk av programvare vil si all duplisering (kopiering) av 

programvaren ved lagring, lasting, gjennomsøking eller visning med det formål å benytte 

programvaren og behandling av dataene i den ved hjelp av maskinvaren, som gjøres 

permanent eller midlertidig, helt eller delvis. Bruker har ikke rett til å mangfoldiggjøre 

brukerhåndboken. Det tilgjengelige innholdet (spesielt tekster og bilder osv.) skal ikke 

kopieres, distribueres, lenkes til eller på annen måte offentliggjøres uten vårt samtykke – heller 

ikke delvis eller i revidert form. 

 

11. Lovvalg og verneting 

11.1. Alle juridiske forhold mellom oss og brukeren som profesjonell aktør eller forbruker er 

underlagt østerriksk lov med unntak av internasjonal privatrett og CISG (United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods). 

11.2. For brukeren som forbruker gjelder lovbestemte alminnelige verneting og forbruker-verneting. 

Eneste verneting for bedriftsbrukere er Wels, Østerrike. 

 

12. Tilleggsklausul 

12.1. Skulle individuelle bestemmelser være uvirksomme eller ikke gjennomførbare eller bli 

uvirksomme eller ikke gjennomførbare etter kontraktsinngåelse, vil andre bestanddelers 

virksomhet forbli uberørt. 

12.2. Den uvirksomme bestemmelsen skal erstattes av en bestemmelse som tilsvarer kontraktens 

kommersielle formål. 


