Laajennettu käyttöoikeus (”verkko-oikeus”)
Mikä on laajennettu käyttöoikeus?
-

Laajennettu käyttöoikeus mahdollistaa videon katselun yrityksen/oppilaitoksen tms. sisäisen tietoverkon
välityksellä.
Laajennetun käyttöoikeuden hyödyt?
-

-

-

Yhdellä käyttöoikeudella voidaan kattaa useita toimipisteitä
ts. jopa satoja potentiaalisia katsojia (vrt. DVD-levyjen
käyttöoikeus on puolestaan aina toimipistekohtainen, ts.
jokaisessa toimipisteessä tulee olla oma levynsä.)
Kaikilla verkon piirissä olevilla mahdollisuus katsoa materiaalia
Mahdollistetaan kattava ja nopea materiaalin jako
sitä tarvitseville
Materiaalin katsominen itselle sopivimpana ajankohtana
Nopeasti saatavilla uudelle henkilökunnalle, sijaisille,
kesätyöntekijöille jne.
Asioita voi helposti kerrata itselle sopivimpana ajankohtana
Materiaali käytettävissä aina siellä missä on mahdollista
liittyä verkkoon
Ei enää hukassa olevia DVD levyjä
Ei enää rikkoontuneita tai naarmuuntuneita
ja näin toimimattomia levyjä

Millä videota katsellaan?
-

Katselu tapahtuu yrityksen tietoverkkoon liitetyllä tavallisella tietokoneella
joka kykenee toistamaan verkossa olevaa videotiedostoa
o Videotiedostojen muoto esim. 360p25 wmv @ 2500kb/s

Paljonko maksaa?
-

Käyttöoikeuden hinta määräytyy suurimmilta osin laskennallisen katsojamäärän sekä verkon piirin kuuluvien
toimipaikkojen perusteella. Hintaan vaikuttaa myös hankittavien DVD ohjelmien määrä
Annamme aina erillisen tarjouksen
Laajennetun käyttöoikeuden ehdot
-

-

Videon katselu tulee olla rajattu sisäiseen verkkoon.
Ts. esim. kuka tahansa ulkopuolinen internetin käyttäjä ei
pääse katsomaan videota yrityksen palvelimelta.
Sallittua puolestaan on esim. katsoa videota kotoa käsin
ottamalla suojattu yhteys internetin kautta yrityksen
sisäverkkoon (esim. VPN/tms.)

Mitä kuuluu hintaan?

-

Yksilöllisesti vesileimatut (kuvan alalaidassa näkyy
käyttöoikeuden haltijan tunnus) videotiedostot sopimuksen
alaisista videoista, jotka toimitetaan CD- tai DVD-levyllä

-

Kirjallinen todistus laajennetusta käyttöoikeudesta

Mitä sopimukseen tulee?
-

Luettelo laajennetun käyttöoikeuden alaisista DVD ohjelmista tietoineen
Luettelo sopimuksen kattamista toimipisteistä yhteystietoineen
Tilaajan yhteys/vastuuhenkilö

Kauanko käyttöoikeus on voimassa?
-

Niin kauan kun sopimuksessa määritellyt ehdot täyttyvät
o Jos esim. laskennallinen katsojamäärä nousee merkittävästi esim. kun uusia toimipisteitä liitetään
olemassa olevaan verkkoon, on mahdollisuutena joko päivittää tai purkaa sopimus.

Voiko tilaaja itse siirtää aiemmin ostamansa DVD-videon tietokoneelle ja sitä kautta jakaa sitä sisäverkossa?
-

EI! Kurki Video:n tuottamien video-ohjelmien siirtäminen, kaikenlainen videon muokkaaminen, johon myös
toiseen jakelumediaan muuntaminen katsotaan kuuluvaksi on tekijänoikeuslain mukaan ehdottomasti
kielletty.

Mitkä asiat voivat aiheuttaa sopimuksen purkautumisen?
-

Sopijaosapuolien yhteinen päätös sopimuksen
purkamisesta
Sopimusehtojen tai tekijänoikeuslain rikkomukset

Miten video siirretään verkkoon?
-

Toimitamme Teille yksilöidysti ”vesileimatun” version
videosta, jonka verkkonne ylläpitäjä laittaa saataville.

Lisätietoja laajennetusta käyttöoikeudesta sekä sopimuksen piiriin soveltuvista videotuotteista saat
mm. verkkosivuiltamme tai alla olevia yhteystietoja käyttäen:

Kurki Video
posti:
puh:
email:
web:

Pekantie 46, 46800 Myllykoski
+358 (0)400 262 471
info@kurkivideo.com
www.kurkivideo.com

