Licenčné a technické podmienky objednaných noriem (zverejnené na
webstránke do 28. 2. 2011)
V rámci objednávania elektronickej verzie STN noriem SÚTN zverejňuje nasledovné
technické a licenčné podmienky používania objednaných STN noriem v elektronickej
verzii :
Z dôvodu dodržiavania licenčných podmienok objendaných noriem sa doplnili nové
funkcie ktoré významným spôsobom zmenili objednávanie a sprístupňovanie
objednaných
PDF dokumentov s prísnym systémom prístupových práv (Digital Rights
Management /DRM/ Security Software for PDF) prostredníctvom technológie
FileOpen.
STN-online umožňuje používateľovi objednávanie noriem v elektronickom formáte
PDF troma spôsobmi:
1. stiahnuť (download)
2. doručiť na CD
3. online prístup
Normy v pdf formáte je možné objednávať v troch formách:
1. STN (len čítanie) bez možnosti tlače, prenosu textov alebo obrázkov
2. STN (čítanie a prenos) bez možnosti tlače, s možnosťou prenosu textu alebo
obrázkov
/možnosť prenosu textov nie je vždy možná, v takomto prípade je možné text
prenašať ako grafiku tj. ako obrázok/
3. STN (čítanie, prenos a tlač) s možnosťou tlače, prenosom textu a obrázkov
/možnosť prenosu textov nie je vždy možná, v takomto prípade je možné text
prenašať ako grafiku tj. ako obrázok/
V prípade zakúpenej licencie na tlač je povolený počet výtlačkov zhodný s počtom
licencovaných PC.
Upozornenie: možnosť tlače je nastavená na stanovený počet výtlačkov, pričom pri
spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky!
Po zaplatení získate prístup k objednaným normám vo formáte PDF.
* Podľa zakúpenej licencie je povolené:
o používanie len na takom počte PC pre ktoré si licenciu užívateľ zakúpil
/Licencie na konkrétne počítače: 1 PC, do 5 PC, do 10 PC, do 20 PC, do 50
PC, nad 50 PC/
o tlač len toľko krát pre koľko počítačov je objednaná licencia
/V prípade zakúpenej licencie na tlač je povolený počet výtlačkov zhodný s
počtom licencovaných PC/
* Objednané normy už nebude obsluha pripravovať ale automaticky sa po úhrade
vygeneruje celá objednávka

* V prípade zaplatenia kreditnou/platobnou kartou bude norma k dispozícií na
stiahnutie okamžite. K tomu je potrebné aby používateľ riadne dokončil celú
transakciu a po úhrade sa kliknutím z portálu Cardpay dostal naspäť na portál stnonline
Ďalšie licenčné a technické podmienky
* STN vo formáte PDF sú umiestnené na www serveri SÚTN. Prístup k PDF
súborom je zabezpečený prostredníctvom protokolu http, resp. HTTPS, a podlieha
autentifikácii. Autentifikáciou sa rozumie overenie identity registrovaného užívateľa
pomocou kontroly pridelených prístupových údajov (v budúcnosti aj prostredníctvom
elektronického podpisu resp. certifikátu). K ochrane PDF súborov sú použité
technické prvky, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k STN. Systém ochrany
vyžaduje prístup na internet objednávateľa resp. používateľov na internet
(Nevyžaduje sa stály prístup ale podmienkou je, aby pri prvom otvorení normy bol
používateľ napojený na internet).
* - Súbory je možné stiahnuť priamo zo servera poskytovateľa a po prvom otvorení
v on-line režime ich môže otvárať aj v off-line režime. Výraz on-line režim znamená,
že počítač pri otvorení normy je pripojený na internet. Výraz off-line režim znamená,
že počítač používateľa nie je v danom okamžiku pripojený na internet, a nie je
preňho dostupný server poskytovateľa.
* - K prehliadaniu PDF súborov vyžaduje poskytovateľ použitie bezplatného
softvéru Adobe Reader CZ/SK verzia 7, 8 alebo 9 a inštaláciu zásuvného modulu
(plug-in) firmy File Open. Potrebný software je možné stiahnuť zo servera
poskytovateľa po prihlásení používateľa do systému alebo priamo u výrobcu plug-inu
na stránke http://plugin.fileopen.com.
* - Používateľ resp. objednávateľ má právo používať sprístupnené STN na na
takom počte počítačov ako si objednal. Tj. Napríklad keď si niekto objedná normu
pre 1PC, bude môcť otvárať objednanú normu len na 1 PC. Tým, že na danom PC
PDF súbor otvorí, je tento počítač zaevidovaný do systému. Ďalšie počítače už
systém následne neakceptuje.
* - Používateľ nesmie vykonávať žiadne kroky, smerujúce k odstráneniu
ochranných prvkov v PDF súbore. Rovnako nesmie vykonávať žiadne kroky k
dešifrovaniu PDF alebo iné činnosti k narušeniu systému a jeho ochrany. Prístupové
údaje je povinný uchovávať bezpečným spôsobom a nesmie ich odovzdať inej
osobe.
* Pokiaľ dôjde k zmene hardvéru, programového vybavenia a nastavenia počítača
používateľa resp.objednávateľa, ktoré vyžaduje nové zaregistrovánie počítača v
systéme, postupuje používateľ takto:
Používateľ požiada na mail shop_pdf@sutn.gov.sk kontaktnú osobu
poskytovateľa (SÚTN) o odblokovanie svojho registrovaného počítača v systém.
Poskytovateľ následne uvoľní záznam v systéme do troch pracovných dní.
Používateľ sa potom na zmenenom počítači otvorí PDF soubor. Takto
zaregistruje nový počítač v systéme STN-online.

