exocad Uyum ve Korsanlıkla Mücadele
Kılavuzu
exocad yazılımınız için doğru lisansa sahip olduğunuzdan emin olun.

exocad ...
exocad dijital diş hekimliği için tam ve güvenilir bir yazılım sunmayı taahhüt etmektedir ve yüksek kaliteli ürünlerinin itibarını önemsemektedir. Bu nedenle exocad’in fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmesi ve telif haklarının, ticari markalarının ve lisans sözleşmelerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bundan
ötürü, fikri mülkiyet haklarımızı korumak ve telif haklarımızı, ticari markalarımızı
ve lisans sözleşmelerimizi ihlal edenleri proaktif olarak takip etmek için gerekli
tüm adımları atacağız.
Bu nedenle exocad diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki faaliyetleri fikri
mülkiyetimizin kabul edilemez bir ihlali olarak nitelendirmektedir:
•	
Korsanlık: exocad yazılımı veya donanım kilitlerinin yetki sahibi olmaksızın indirilmesi, kopyalanması,
kullanılması veya dağıtımı vb.
•

Lisansa Aykırı Hareket: Lisansa aykırı hareket, yazılımın lisans sözleşmesinin hükümlerini ihlal edecek
şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkar, örneğin lisans sözleşmesi çerçevesinde belirlenen kullanım süresini
uzatmak için yazılım üzerinde değişiklik yapılması

•

 ırsızlık: Fikri mülkiyetin, yetki sahibi olmaksızın dağıtımı veya kullanımı, ağır para cezalarını beraberinde
H
getiren bir suç teşkil edebilir

Kendinizi ve işinizi tehlikeye atmayın
Yatırım yaptığınız yazılım sizin ve personelinizin daha verimli ve üretken olmasını sağlayan bir
şirket varlığıdır. Orijinal exocad yazılım lisanslarına sahip olmak ve korsanlıktan uzak durmak için
birçok neden vardır:

Yasal sonuçlar

İş güvenliği

Ağır para cezaları

Sahte lisanslar sunan bilgisayar
korsanları veya suçlular, yazılımın
üzerindeki izleme kodunu kaldırdıklarını iddia etmekle birlikte bunu
genelde tamamen başaramazlar.
Sahte ve lisanssız yazılımların takibatını geniş bir çerçevede yürütmekte, ilgili verileri ve IP adreslerini
toplamakta ve yetki sahibi olmadan
yazılımımızı kullananları mahkemeye sevketmekteyiz.

Orijinal yazılım her zaman dijital imzalıdır ve bu işlem esnasında işiniz
için daha fazla güvenlik sağlayacak
şekilde virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kontrol edilir.

Sahte yazılım kullanmak, şirketinizi
ve markanızı hem yasal hem de
etiksel açıdan ifşa edebilen ve ağır
para cezalarına yol açabilen bir suç
unsurudur.
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Şüphelendiğiniz korsanlığı exocad’a bildirin
exocad yazılımı veya donanım kilidinin, lisans veya yetki sahibi olmaksızın kullanıldığı veya dağıtıldığını düşünüyorsanız
veya şüpheli herhangi bir durumun farkına varırsanız, lütfen aşağıda yer alan korsanlıkla mücadele formumuzu doldurarak Lisans Uyum Ofisine durumu bildirin. Gerekli yasal işlemleri etkili bir şekilde gerçekleştirmemiz için lütfen verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun.

Üçüncü taraf ihlali hakkındaki ihbarlarınızda, bilgilerinizi, kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi açıklamadan anonim bir
şekilde vermeniz istenecektir. IP adresinizi kaydetmeyiz veya sizden daha fazla bilgi vermenizi talep etmeyiz. Verdiğiniz bilgiler sadece ilgili inceleme ekibinin üyeleriyle paylaşılır ve mevzu hızlı bir şekilde ve gizlilik içinde ele alınır.

Member

Lisans İhlalini veya Yazılım Korsanlığını exocad aracılığıyla raporlayın

exocad, Business Software Alliance (BSA)
örgütünün bir üyesidir.
BSA Software Alliance dünyanın önde gelen mevzuata uyum ve denetleme
örgütünün. BSA, dahili kaynakları ve geniş kapsamlı uluslararası hukuk şirketleri ağının kombinasyonunu kullanarak lisans dışı yazılım kullanımı bildirimlerini inceler. BSA, akabinde üyeleri adına hayata geçirilmesi gereken eylemleri
belirler.

Şüphelendiğiniz korsanlığı doğrudan BSA’ya bildirin
Sizi lisans ihlallerini/korsanlığı doğrudan ve gizli bir şekilde, www.nopiracy.org web sitesi üzerinden BSA’ya bildirmeye
davet ediyoruz. Bunu yaptığınızda, bir ödül almayı hak edebilirsiniz (burada BSA şart ve koşulları geçerlidir). Şüphelendiğiniz korsanlığı nasıl bildireceğinizi ve ödül programından nasıl faydalanabileceğinizi öğrenmek için BSA web sitesini
ziyaret edebilirsiniz.
BSA raporu gönderme

MKT-License-compliance-tr, 2021-01-26

Bireysel bir exocad yazılım lisansını kontrol edin
Bireysel bir exocad yazılımının lisansını mı kontrol etmek istiyorsunuz? İsminizi ve seri numarasını içeren bir e-posta ile
license-compliance@exocad.com üzerinden Lisans Uyum Ofisimize başvurabilirsiniz (konu: yazılım lisansı kontrolü).
Lütfen yazılımın «About Kutusu» nun bir ekran görüntüsünü (tercihen DentalCAD uygulaması içinde) veya yazılımın lisans
hata penceresinin bir ekran görüntüsünü ekleyin.

.licenseRequest dosyasını gönderme (2016 veya daha yeni sürüm)
2016 veya daha yeni bir sürümü kullanıyorsanız, lütfen yazılım uygulamanızın «About kutusu»ndan
.licenseRequest dosyasını da gönderin. .licenseRequest dosyasını nasıl gönderebileceğinize dair ayrıntılı
bilgi için lütfen buraya tıklayın. Bu işe yaramazsa lütfen ekibimize bildirin.

Donanım kilidinizin seri numarasına erişim
Seri numarası donanım kilidinizinde saklanır. Donanım kilidinizin seri numarasını nasıl belirleyeceğiniz hakkında
ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayın
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Lisans İhlalini veya Yazılım
Korsanlığını bildirin
*Zorunlu alanlar

Bildirmek istiyorum*
lisanssız/korsan exocad yazılımının kullanımı
exocad yazılımını lisanssız dağıtan, çoğaltan, pazarlayan veya satan bir dağıtımcı

sahip olduğu lisans sayısından fazla yazılım kullanan bir şirket

diğer şüphe uyandıran faaliyetler
Diğer seçeneğini seçtiyseniz, lütfen belirtin

Şüpheli lisans kullanıcısı hakkında bilgiler
Şirket

Adres

AP-Infringement-Report-tr, 2021-01-26

Yetkili kişinin adı

Ülke
Lütfen seçin ...
Web sitesi

© by exocad GmbH, Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany
Copying, publishing, extracting content or transferring to third party is prohibited without written permission of exocad GmbH.

1

Şüpheli materyalin tanımı
Ürün*
Lütfen seçin ...
DentalCAD
ChairsideCAD
exoplan
exocad Ortho
exocam
exoscan
dentalshare
Donanım Kilidi Seri Numarası (eğer mevcutsa)

Donanım kilidi seri numarasının nasıl bulunabileceğine dair bilgi
Önemli: 2016 veya daha yeni bir sürümü kullanıyorsanız,
lütfen .licenseRequest dosyasını da göndermeyi deneyin.
Dosya seç

dosya seçilmedi

.licenceRequest dosyasını nasıl göndereceğinize dair bilgi

Ek bilgiler
Ek açıklamalar

Ekstra materyal (ekran görüntüleri, resimler, dosyalar vb.) en fazla 5 MB
Dosya seç

dosya seçilmedi

AP-Infringement-Report-tr, 2021-01-26

Bilgi ne kadar güncel?*
Lütfen seçin ...
1 ay içinde
1 - 3 ay
3 aydan fazla

Gönder
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