เรี ยน ลูกค้ าที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ Software Lincese ลิขสิทธิ์ Work-NC , Surfcam ของ VERO GROUP

บริษัท ต้ องการแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของ Vero Group หลายประการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้จะช่วยให้ ธุรกิจ
ของเราสอดคล้ องกับแบรนด์ตา่ งๆของเราอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้ าปิ ด SMP (ลูก ค้ าที่ไ ม่ ไ ด้ ต่ อ สัญญามานาน ก่ อ นปี 2014) นโยบายใหม่นี ้จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2017
ลูกค้ าที่ปิด SMP โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้จดั การบัญชีของ Vero สามารถติดต่อกับช่องทางการขายซอฟต์แวร์ ของ Vero ที่ได้ รับ
อนุญาตอื่น ๆ ได้
การอัพเกรดใบอนุญาตไม่ได้ อยูใ่ นสัญญาการบํารุงรักษาปั จจุบนั (SMP)การอัพเหรด ตังแต่
้ เวอร์ ชนั่ ส์ 2016R1 จะแยกจาก เวอร์
ชัน่ ส์ 24 นโยบายใหม่นี ้จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2017
สําหรับลูกค้ าที่ต้องการอัพเกรดและกลับมาใช้ บริ การบํารุงรักษาจะมีการเรี ยกเก็บค่าบริการต่อไปนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ทําการ
ซ่อมบํารุง:
ปิ ดการบํารุงรักษาระยะเวลาระหว่างการชําระเงินหลังการชําระเงินการชําระเงิน SMP ต่ออายุวนั ที่
1 วัน <3 เดือน 20% ของ SMP 1 ปี SMP ไม่มีการเปลี่ยนแปลง > ตัวอย่าง จาก เวอร์ ชนั่ ส์ 24 ไป 2017R1
3 เดือน <1 ปี 1 ปี SMP 1 ปี SMP วันที่สงั่ ซื ้อ > ตัวอย่าง จาก เวอร์ ชนั่ ส์ 23 ไป 2017R1
1 ปี <2 ปี 2 ปี ของ SMP 1 ปี SMP วันที่สงั่ ซื ้อ > ตัวอย่าง จาก เวอร์ ชนั่ ส์ 22 ไป 2017R1
2 ปี <3 ปี 3 ปี ของ SMP 1 ปี SMP วันที่สงั่ ซื ้อ > ตัวอย่าง จาก เวอร์ ชนั่ ส์ 21 ไป 2017R1
3 ปี <4 ปี 4 ปี ของ SMP 1 ปี SMP วันที่สงั่ ซื ้อ > ตัวอย่าง จาก เวอร์ ชนั่ ส์ 20 ไป 2017R1
4 ปี ขึ ้นไปไม่สามารถใช้ งานได้ ** ไม่สามารถใช้ งานได้ ** ไม่สามารถใช้ งานได้ ** > มากกว่ า 4ปี ขึน้ ไป จะไม่ รั บ ต่ อ การ
บํารุ งรั ก ษา ถ้ าต้ อ งการใช้ จ ะต้ อ ง ซือ้ ลายเซ้ น ส์ ใ หม่ อ ย่ างเดียว เท่ านัน้
** เนื่องจากไม่สามารถใช้ งานเชิงพาณิชย์ได้ ในการรักษาระบบธุรกิจเก่าสําหรับสัญญาอนุญาตที่มีอายุมากกว่า 4 ปี ใบอนุญาต
และผลิตภัณฑ์ของ Vero จะย้ ายไปอยูใ่ นรัฐซันเซ็ท ก่อนใบอนุญาตเป็ น Sunset จะมีการออกใบอนุญาตตลอดชีพ
ซอฟท์แวร์ ใน Sunset State ช่วยให้ ซอฟต์แวร์ ทํางานได้ ตามปกติ แต่จะไม่สามารถอัพเกรดแก้ ไขเพิกถอนเปลี่ยนรหัสล็อคได้ รับ
การสนับสนุนใบอนุญาตรายปี ที่ออกหรื อจัดการในลักษณะใด ๆ ทําให้ ลกู ค้ าอยูใ่ นตําแหน่งที่ออ่ นแอมากเช่นเดียวกับสิง่ ที่ควรทํา
ผิดพลาดกับพีซี dongle หรื อ license เราจะไม่สามารถช่วยได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อสงสัยใด ๆ หากลูกค้ าต้ องการอัพเดตซอฟต์แวร์
หรื อมีปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตและอยูใ่ นรัฐซันเซ็ทเขาต้ องซื ้อซอฟต์แวร์ ใหม่อย่างสมบูรณ์
ขอแนะนําให้ คณ
ุ ใช้ โอกาสนี ้และติดต่อลูกค้ าทังหมดของคุ
้
ณที่มีใบอนุญาตที่การบํารุงรักษาหมดอายุลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2013
หรื อก่อนหน้ านี ้และขอแนะนําให้ พวกเขาอัปเกรดใบอนุญาตที่มีอยูก่ ่อนวันที่ 1 กรกฎาคมโดยใช้ ประโยชน์ทงหมดจากเวอร์
ั้
ชนั ล่าสุด
้
่อยูใ่ นสถานการณ์นี ้โดยเรี ยกใช้ "รายงานการ
ก่อนที่จะย้ ายไปอยูท่ ี่ Sunset State คุณสามารถค้ นหาสัญญาอนุญาตทังหมดที
หมดอายุใบอนุญาต" หากคุณไม่มีสทิ ธิ์เข้ าถึงหรื อไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายงานนี ้โปรดติดต่อผู้จดั การบัญชีของคุณที่จะสามารถช่วยได้

