Documentação Específica do Programa
O(s) programa(s) de software da CA (“Software da CA”) listado(s) a seguir é(são) fornecido(s) de acordo com os seguintes
termos e condições além de quaisquer termos e condições previstos na Ordem de Compra firmada entre o Cliente e a CA
(“CA”) pelo qual o Cliente tenha adquirido uma licença de uso do Software da CA. Esses termos entrarão em vigor a partir
da data especificada na Ordem de Compra.
1.

Nome do Programa: CA Executive Insight for Service Assurance

2.

Ambiente Operacional Especificado

As especificações do Sofware da CA e as informarções sobre ambiente operacional especificado podem ser encontradas na
Documentação que acompanha o Software da CA, se disponível (por exemplo, um manual do usuário, um guia do usuário,
ou arquivo leiame.txt ou notice.txt).
3.

Modelo de Licenciamento

O CA Executive Insight for Service Assurance é licenciado pelo número de Usuários Nominais.
“Usuário Nominal” significa um indivíduo ou dispositivo específico autorizado ou designado pelo Cliente para usar, ou é
gerenciado pelo Software da CA conforme especificado na Documentação. Um dispositivo ou processo não-humano que
seja operado é considerado como um Usuário Nominal se tal dispositivo exigir uma única identificação para o Software CA
(ou seja, sua própria credencial de acesso). O Cliente poderá instalar o produto em um número razoável de máquinas
fornecidas, somente nas quais é permitido que o Usuário Nominal use o Software CA. O Cliente concorda em manter
registros exatos sobre o número de Usuários Nominais, inclusive de Usuários Nominais inativos. Uma vez ao ano, o Cliente
poderá designar Licenças de Usuário Nominal como “inativas” sem a exclusão dos nomes dos indivíduos ou dispositivos dos
registros de Usuários Nominais, somente para fins de auditoria, e permitir o uso do Software CA por outros Usuários
Nominais sujeito à Limitação de Uso Autorizado. Os Usuários Nominais inativos não poderão acessar, usar e nem serão
gerenciados pelo Software CA; também não serão considerados no cálculo do número de Usuários Nominais.
4.

Termos de Terceiros

Caso o Software da CA contenha componentes de software de terceiros, e o licenciante de terceiros exija a incorporação de
termos e condições de licença específicos para tal software nesta licença da CA, tais componentes de software de terceiros e
seus termos e condições específicos, que são incorporadas por esta referência, serão aqueles estabelecidos no documento
Termos de Terceiros que se encontra em https://support.ca.com/prodinfo/tpterms.
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