
Detec Next  
Programoppdateringsavtale

Oppnå praktiske og økonomiske gevinster ved å 
tegne programoppdateringsavtale! 
Detec Next Programoppdateringsavtale gjør at du får tilgang til 
samtlige nye offisielle versjoner/oppdateringer av den programvare 
som er omfattet av avtalen. 

Tegning av programoppdateringsavtale fordrer at alle lisensnøkler i et 
system er oppdatert med siste tilgjengelige versjon først. Se produkt 
DTC-UPD-x1 for mer info.

Fordeler ved å tegne avtale og gjennomføre oppdateringer:

• Detec AS har som prinsipp at det skal lønne 
seg med programvareoppdateringsavtale kontra 
programvareoppdatering uten avtale, og Detec AS skal 
ha minst én større ny versjon i året med vesentlige 
nyheter, slik at en avtale vil ha en økonomisk gevinst.

• Prinsippet om at det skal lønne seg med avtale har 
sin bakgrunn i at det vil være enklere for Detec AS å 
planlegge intern ressursbruk, med vekt på utvikling, 
dersom selskapet har mer stabile og forutsigbare 
inntektskilder som programvareoppdateringsavtaler vil 
representere.

• En programvareoppdateringsavtale beregnes ut ifra 
et årlig beløp basert på antall kameralisenser, 
men kan faktureres med den hyppighet 
forhandler/sluttkunde 

Varenumre: 
DTC-AGR-C1
DTC-AGR-A1

DTC-AGR-PRO1
DTC-AGR-RAD1

DTC-AGR-RECHD

Definisjoner på endringer av 
programvare og lisensnøkkel: 
• Programoppdatering innebærer 

oppdatering fra en eldre til en nyere 
versjon av Detec Next Programvare 
identifisert ved et versjonsnummer i 
stigende rekkefølge. 

• Programoppgradering betyr å endre 
programvaremodell på en lisens 
fra et lavere til et høyere og mer 
funksjonsrikt nivå.  

• Når man legger til ekstra 
lisenser snakker vi om såkalte 
programvareutvidelser. Utvidelser 
vil innebære en økning i antall på 
en eller flere typer lisenser på en 
lisensnøkkel. 
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Detec AS driver kontinuerlig med produktutvikling, og forbeholder seg derfor retten til å endre spesifikasjoner og priser uten forhåndsvarsel. Dette dokumentet er i stadig endring, og 
kan derfor inneholde feil. 

ønsker – ukentlig, månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig – og forhandler/sluttkunde kan 
dermed styre egen kontantstrøm basert på egne budsjetter.

• Forhandlere/Sluttkunder med flere servere med Detec programvare har mulighet for å få en 
strømlinjeformet total administrasjon av alle lisenskjøp i én samlet oversiktlig avtale som sikrer 
bedre kontroll på lisenser og budsjetter.

• Én samlet oversiktlig avtale kan oppdateres løpende med nye kameralisenser/reduksjon i antall 
kameralisenser (eventuelt med sluttkunde-/lokasjons-/forhandleroversikt for serverparken) for 
deretter å gjøre opp status på årsdagen for programvareoppdateringsavtalen.

• Forhandlere/Sluttkunder med spesifiserte programoppdateringsavtaler fra Detec AS har i 
større grad kontroll over programvarekostnader og kan selv bestemme hvordan de ønsker å 
installere programvareoppdateringer og hvem som skal gjennomføre det.

• For forhandlere/sluttkunder med flere servere med Detec programvare og kameralisenser vil 
det være en fordel at alle er på samme versjon for å øke gjenkjennelsesfaktor mellom servere 
og forenkle eventuell support. 

o Ved at Detec programvare til enhver tid er oppdatert med siste versjon vil teknikere 
enklere kunne forholde seg til eventuelle feilsøk relatert til siste gjeldende versjon i 
stedet for til flere versjoner, og teknikere vil således spare mye tid på feilsøking, retting 
og løsninger (eventuelt i form av fri tilgang til nye oppdateringer) kontra å forholde seg til 
flere versjoner.

o Ved at alle servere med Detec programvare er på samme versjon vil tid og kostnad 
reduseres i forbindelse med utrullinger, endringer og oppdateringer på øvrig infrastruktur 
i et nettverk, eksempelvis kameraer, nettverksswitcher, klientmaskiner og skjermer, samt 
produkter og tjenester fra nettverkstilbydere og alarmtjenesteytere.  

o Ved at alle servere med Detec programvare er knyttet sammen i nettverk vil det være 
en sikkerhet at alle er installert med nyeste versjon, spesielt i forbindelse med stadige 
sikkerhetsoppdateringer fra Windows og Detec-programvarekompatibilitet mot disse 
(eller andre oppdateringer som gjør at systemet vil fungere annerledes som er utenfor 
Detec AS sin kontroll) 

• Ved at Detec programvare til enhver tid er oppdatert med siste versjon vil det være enkelt 
å bytte ut programvarens server(e) med ny(ere) server(e) uten å komme i konflikt med 
eventuelle nyheter på operativsystem, nettverksstandarder, harddisker eller annen ny 
maskinvareteknologi.

• Forhandlere/sluttkunder med programoppdateringsavtaler vil i større grad få gehør for nye 
ideer og ønsker for videreutvikling.

• Forhandlere/sluttkunder med programoppdateringsavtaler kan i større grad sikre at nye IP-
baserte kameraer på markedet er støttet i Detec programvare gjennom tilgang til nyeste 
versjon til enhver tid og gjennom større påvirkningskraft på hvilke kameraer som skal 
prioriteres i kraft av avtaler. 

Kontakt forhandler eller Detec AS for å tegne avtale i dag!


