Vaks i Job-Land licensbetingelser
Generelle betingelser
Licens til www.vaksijobland.dk forudsætter aftale med
Schultz.
Licensen giver adgang til at anvende Vaks i Job-Land
på licenshavers institution (forstået som en social og
geografisk enhed) af alle medarbejdere og elever/
vejledningssøgende samt deres forældre.
Abonnementet giver desuden mulighed for, at medarbejdere og elever/vejledningssøgende isammenhæng
med undervisning/forberedelse og vejledning kan
benytte licensen hjemmefra. Dette gælder dog kun i
forbindelse med vejledning, der er forestået af og hos
licenshaver.
Licenshaver må ikke overdrage eller offentliggøre
licensnummeret til Vaks i Job-Land til personer eller
institutioner, der ikke er omfattet af licensen. Offentliggørelse af licensnummer på internettet er dermed ikke
en mulighed.

Abonnementsperiode
Abonnementet er gældende for ét år ad gangen og
omfatter alle opdateringer af Vaks i Job-Land i abonnementsperioden.
Abonnementet fornys automatisk, medmindre det af
licenshaver opsiges skriftligt senest én måned inden
udløb af abonnementet.
Prisregulering
Abonnementsprisen reguleres én gang om året uden
yderligere varsel i henhold til forbrugerprisindekset.
Prisstigninger ud over reguleringer i henhold til forbrugerprisindekset varsles med mindst to måneder til
en abonnementsperiodes udløb.
Support
Der er fri telefon- og mailsupport for licenshavers
medarbejdere i Schultz åbningstid.

Programmet er omfattet af gældende lov om copyright.
Billeder og skærmdumps fra programmet må således
ikke kopieres eller udskrives under nogen form uanset
formålet hermed uden særlig skriftlig tilladelse fra
Schultz. Undtaget herfra er billeder, der direkte stilles
til rådighed for download, og da kun til de formål og
med de begrænsninger, der fremgår af de pågældende
sider.

Schultz Information står bag nogle af Danmarks bedste informationsløsninger. Hver dag hjælper vi tusindvis
af kunder med at træffe de rigtige beslutninger, besvare spørgsmål og rådgive på et korrekt grundlag. Vores
løsninger spænder fra specialiserede lovportaler for fagfolk i kommuner og organisationer, til offentlige videnportaler som UddannelsesGuiden. Schultz har 95 engagerede medarbejdere, der brænder for god formidling
og faglig kvalitet. Resultatet er målrettede og opdaterede informationer i en brugervenlig indpakning – lige til
at folde ud, når du skal bruge dem.
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