ДОГОВІР
про надання дозволу на використання комп’ютерної програми
та надання послуг
місто Дніпро, ___________________ дві тисячі сімнадцятого року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (надалі іменується - «Ліцензіар») в
особі Директора Самохвалова Дмитра Євгеновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
________________________________________________________________________(надалі
в
особі
__________________________________________________________________________,
______________, з другої сторони,

іменується «Ліцензіат»),
що
діє
на
підставі

надалі за текстом разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання дозволу на
використання комп’ютерної програми та надання послуг (надалі іменується - «Договір») про наступне:
ТЕРМІНИ та ВИЗНАЧЕННЯ
Користувач КП за цим Договором (далі – Користувач КП) – юридична особа (Ліцензіат), яка
- засвідчила волевиявлення щодо приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису та
обслуговування сертифікатів ключів №1 від «06» листопада 2008 року;
- отримала в ЦСК сертифікати відкритого ключа Електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП);
- отримала засоби криптографічного захисту інформації (далі - КЗІ) у відповідності з регламентом ПАТ «Комунікаційний
фондовий центр».
Користувач Системи BIT еTrade Mail (далі – Користувач Системи) - юридична особа, яка на законних підставах володіє
легальної копією комп’ютерної програми BIT еTrade Mail та здійснює за її допомогою електронний документообіг в межах
адресного простору BIT еTrade Mail, створеного Ліцензіаром.
КП - комп’ютерна програма «програмно - технічний комплекс «BIT еTrade Mail», що складається з двох
компонентів: програми BIT eTrade Mail Client та програми BIT eDocument Master.
Система BIT еTrade Mail - сукупність організаційних, правових заходів та програмних, програмно-апаратних,
телекомунікаційних засобів, що забезпечують електронний документообіг між Користувачами Системи.
Центр сертифікації ключів (далі - ЦСК) – ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» (Ліцензіар).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ліцензіар, який є власником авторських майнових прав на комп’ютерну програму «програмно - технічний
комплекс «BIT еTrade Mail» (далі – «КП») в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, надає Ліцензіатові дозвіл
(ліцензію) на використання КП на окремому комп'ютері, а Ліцензіат в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, сплачує
плату за використання КП Ліцензіарові.
Не допускається спільне або одночасне використання КП на різних комп'ютерах. Для кожного комп'ютера, на якому КП
встановлено, необхідно придбати окрему ліцензію.
1.2. Крім того, Ліцензіар надає послуги з підключення Ліцензіата до адресного простору Системи BIT еTrade Mail та
подальшого абонентського обслуговування КП, в порядку та на умовах цього Договору, а Ліцензіат зобов’язується своєчасно
оплачувати зазначені послуги.
1.3. Укладання цього Договору є умовою (відкладальною обставиною) укладення договору про надання послуг
електронного цифрового підпису та обслуговування сертифікатів ключів № 1 від 06.11.2008 р. (із змінами від 20.08.2009 р.,
02.12.2009 р., 15.06.2010 р., 08.12.2010 р., 03.01.2011р., 24.02.2014 р.), який є договором приєднання у розумінні ст. 634
Цивільного кодексу України і може бути укладений шляхом підписання Ліцензіатом Заяви – приєднання до всіх умов договору про
надання послуг електронного цифрового підпису та обслуговування сертифікатів ключів № 1 від 06.11.2008 р. в цілому. Заяваприєднання, а також договір про надання послуг електронного цифрового підпису та обслуговування сертифікатів ключів № 1
від 06.11.2008 р. розміщені на інтернет-сайті Ліцензіара за адресою: http://www.csk.kfc.in.ua.
1.4. З метою належного виконання Ліцензіаром договірних зобов’язань ним створений адресний простір Системи
BIT еTrade Mail.
1.5. Під терміном «комп’ютерна програма» для цілей цього Договору розуміється набір інструкцій у вигляді слів, цифр,
кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять
його у дію для досягнення певної мети або результату, що відповідає характеристикам, визначеним у Додатку № 1 до цього
Договору.
1.5.1. КП надається за принципом «AS IS» (як є). Ніяких гарантій не додається та не передбачається. Ліцензіат
використовує КП на власний ризик, Ліцензіар не буде відповідати ні за які втрати або викривлення даних, будь-яку втрачену
вигоду в процесі використання або неправильного використання цього програмного модуля.
1.6. В цьому Договорі під абонентським обслуговуванням КП розуміється консультування щодо типу та конфігурації КП
та його використання, аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, а також надання послуг з
системного аналізу та супроводу КП.
1.7. Ліцензіар гарантує наявність у нього авторських майнових прав на КП, дозвіл на використання якої надається за цим
Договором.
1.8. КП передається шляхом розміщення дистрибутивів всіх програм, що входять до складу КП на Інтернет-сайті
ЛІіцензіара за адресою: http://www.csk.kfc.in.ua, разом з Інструкцією з установки та експлуатації КП.
1.9. Авторські майнові права на комп'ютерну програму належать ЛІЦЕНЗІАРУ на підставі Договору про передання
виключних майнових прав інтелектуальної власності б/н від 15.08.2013р., укладеного між ТОВ «БІТ Продакшн» (код ЄДРПОУ
34560779) та ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» (код ЄДРПОУ 37006207).
1.10. У випадку створення нових версій КП дія даного Договору не поширюється на ці нові версії КП.
1.11. У разі створення нової версії КП надання такої нової версії здійснюватиметься на підставі окремого договору.
2. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ЛІЦЕНЗІАТОМ
2.1. За цим Договором Ліцензіату надаються наступні права:
а) право використання КП з метою здійснення електронного документообігу в Системі BIT еTrade Mail;
б) право продажу наданого за цим Договором Ліцензіату примірника КП за умови попередньої письмової пропозиції
Ліцензіару здійснити викуп КП за ціною не вище вартості, сплаченої Ліцензіару за право його використання.
2.2. Ліцензіату забороняється:
2.2.1. вдаватися до зворотного конструювання, декомпіляції або деасемблювання КП, або іншим чином досліджувати
програмний код та/або модифікувати його;
2.2.2. надавати КП в прокат або в тимчасове користування, опубліковувати або розповсюджувати примірники КП, за
винятком продажу примірника КП, наданого за цим Договором;
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2.2.3. передавати КП третім особам для зворотного конструювання, декомпіляції або деасемблювання КП, або
дослідження програмного коду та/або його модифікації іншим чином. При цьому допускається виготовлення копій дистрибутива
КП для потреб резервного копіювання без передачі його третім особам;
2.2.4. укладати субліцензійні договори з третіми особами.
2.3. У разі здійснення Ліцензіатом будь-якої дії, вчинення якої заборонене п.2.2. цього Договору, дія цього Договору
припиняється.
2.4. Визначені у п.2.1 цього Договору права, що надаються Ліцензіатові, поширюються і діють виключно на території
України.
2.5. Визначені у п. 2.1 цього Договору права, що передаються Ліцензіатові, поширюються і діють виключно протягом строку
дії цього Договору, визначеного у п. 8.2. цього Договору.
2.6. Вид ліцензії, що надається за цим Договором Ліцензіату - невиключна.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Ліцензіар має право:
а) здійснювати контроль діяльності Ліцензіата стосовно використання КП;
б) видавати іншим особам ліцензії на використання КП протягом строку дії цього Договору, в тому числі у визначених в
п.2.4. цього Договору територіальних межах та в обсязі, визначеному п. 2.1. цього Договору;
в) вносити зміни в програмний код для передачі його Ліцензіату.
3.2. Ліцензіар зобов'язаний:
а) підключити Ліцензіата до адресного простору Системи BIT еTrade Mail;
б) не чинити дій, що суперечать умовам цього Договору і завдають збитків Ліцензіату;
в) надавати Ліцензіату послуги з абонентського обслуговування КП;
г) надати Ліцензіату консультації з питань первинного встановлення та підключення КП;
ґ) усувати недоліки КП, виявлені Ліцензіатом протягом строку дії цього Договору.
3.3. Ліцензіат має право:
а) отримати КП, разом з Інструкцією з установки та експлуатації, у порядку, передбаченому п. 1.8 Договору;
б) отримати доступ до адресного простору Системи BIT еTrade Mail;
в) у випадку невідповідності КП характеристикам, визначеним в Додатку № 1 до цього Договору:
- вимагати приведення КП у відповідність до характеристик, визначених у Додатку № 1 до цього Договору (у цьому разі
строк дії ліцензії продовжується на час, що був затрачений на приведення КП у відповідність);
- або вимагати зменшення розміру плати за використання КП;
- або в односторонньому порядку розірвати цей Договір з відшкодуванням збитків;
г) використовувати КП протягом строку дії цього Договору у визначених в п.2.4 цього Договору територіальних межах.
3.4. Ліцензіат зобов'язаний:
а) приєднатися до договору про надання послуг електронного цифрового підпису та обслуговування сертифікатів ключів
№ 1 від 06.11.2008 р., шляхом підписання Заяви-приєднання;
б) сплачувати Ліцензіару плату за право використання КП, за консультації з питань первинного встановлення КП та
підключення до адресного простору Системи BIT еTrade Mail, за абонентське обслуговування КП, в порядку і розмірах,
передбачених тарифами, що розміщені на інтернет-сайті Ліцензіара за адресою: http://www.csk.kfc.in.ua;
в) використовувати КП тільки в межах п.2.1. цього Договору;
г) не здійснювати дій, заборонених п.2.2. цього Договору;
ґ) надсилати Акт або мотивовану письмову відмову, в порядку та строки, передбачені п.5.4. цього Договору;
д) у випадку дострокового розірвання чи закінчення строку дії цього Договору Ліцензіат зобов’язаний припинити
використання КП, що було передано Ліцензіату у порядку, передбаченому п. 1.8 Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати
припинення цього Договору;
е) протягом строків, визначених в даному Договорі, проводити тестування КП, виявляти недоліки та надавати Ліцензіару
відповідні зауваження та пропозиції.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ АБОНЕНТСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.1. Абонентське обслуговування, яке здійснюється Ліцензіаром в межах цього Договору, включає:
- консультування щодо типу та конфігурації КП та його використання;
- аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень;
- надання послуг з системного аналізу та супроводу КП;
- послуги з тестування програмного забезпечення, з оброблення даних;
- надання консультацій, інформації та інших послуг у сфері інформатизації.
- підготовку доповнень та змін програмного коду програмних модулів, що входять до складу КП, для оновлення баз
даних КП;
- передачу Ліцензіату підготовленої інформації у спосіб, передбачений п. 1.8 Договору;
- консультаційне обслуговування Ліцензіата з питань функціонування КП та його програмно-технічної підтримки.
4.1.1. Підготовка доповнень та змін програмного коду КП, що входить до складу КП, здійснюється шляхом передавання
пакетів, які можуть до себе включати:
•
збірки (файли, які містять скомпільований програмний код), які потрібні для заміни програмного коду, який
знаходиться в експлуатації у Ліцензіата;
•
нові файли конфігурації, також для заміни;
•
пакетні файли Transact SQL (скріпти) для виконання оновлення в структурі бази даних;
•
опис процедури заміни коду та змін в базі даних;
•
утиліти (програми) для автоматичного виконання змін в конфігурації комп’ютера, операційній системі,
програмному коді.
Зміни, що вносяться, протоколюються, протокол по закінченню процедури оновлюється та передається Ліцензіару
засобами електронної пошти.
4.1.2. Консультаційне обслуговування Ліцензіата з питань функціонування КП та його програмно-технічної підтримки
здійснюється, у разі виникнення такої необхідності, у робочі дні.
4.1.3. Факт здійснення Ліцензіаром абонентського обслуговування за рік підтверджується Актом здачі-приймання
наданих послуг, який Ліцензіар надсилає Ліцензіату до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним роком.
Ліцензіат протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання даного Акту повинен надіслати Ліцензіару підписаний Акт
або мотивовану письмову відмову від його підписання. У випадку ненадіслання Ліцензіатом вказаних документів у зазначений
термін, послуги вважаються прийнятими без зауважень.
4.4. Для надання Ліцензіаром послуг з абонентського обслуговування, не передбачених цим Договором Сторони
укладають окремий договір або додаткову угоду до цього Договору, із зазначенням вартості та інших істотних умов.
5. ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ КП, ОПЛАТА АБОНЕНТСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1. Розмір плати за право використання КП, за надання послуг електронного цифрового підпису, вартість консультацій з
питань первинного встановлення та підключення Ліцензіата до адресного простору Системи BIT еTrade Mail, а також за
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абонентське обслуговування КП протягом одного року з дати укладання цього Договору, визначені в тарифах, які оприлюднюються
Ліцензіаром шляхом розміщення їх на Інтернет-сайті за адресою http://www.csk.kfc.in.ua.
5.2. Плата за надання права використання КП та послуги, передбачені п. 5.1 Договору сплачується Ліцензіатом щорічно.
Вперше оплата здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення Договору. В подальшому оплата здійснюється у
порядку, визначеному п. 5.3 Договору.
5.3. Після закінчення строку, передбаченого п. 5.1 Договору, Ліцензіат сплачує Ліцензіару плату за надання права
використання КП та послуги, передбачені п. 5.1 у розмірі, визначеному в тарифах, які оприлюднюються Ліцензіаром шляхом
розміщення їх на Інтернет-сайті за адресою http://www.csk.kfc.in.ua.
5.4. Платежі, зазначені у п. 5.3. Договору здійснюється Ліцензіатом протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення
терміну, визначеного у п. 5.1 цього Договору.
5.5. Платежі, передбачені п.п.5.1., 5.3. цього Договору, здійснюються Ліцензіатом шляхом перерахування грошових
коштів на поточний рахунок Ліцензіара на підставі цього Договору.
5.6. Підтвердження наданих послуг та права користування, здійснюється на підставі складеного Ліцензіаром Акту.
Ліцензіат протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання зазначеного вище Акту повинен підписати його та надіслати
Ліцензіару або надіслати мотивовану письмову відмову від його підписання. У випадку не надіслання Ліцензіатом вказаних
документів у зазначений термін, послуги вважаються прийнятими ним без зауважень.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»),
Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених змістом цього Договору.
6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи
необережності).
6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила
всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
6.2. У випадку порушення Ліцензіатом зобов’язань згідно абзацу «в», «г» п. 3.4., п.2.2. цього Договору, Ліцензіат повинен
сплатити Ліцензіару штраф у розмірі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) за кожний випадок порушення.
6.3. У випадку порушення Ліцензіатом зобов’язань згідно п.п. 5.2, 5.4 цього Договору, Ліцензіат сплачує Ліцензіару пеню
в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, яка діяла в період прострочення, за кожний день прострочення
платежу від суми заборгованості, за весь період прострочення.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. У випадку неможливості врегулювання суперечки шляхом переговорів між Сторонами, ці суперечки підлягають
вирішенню постійно діючим Третейським Судом при Асоціації «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, в порядку та за правилами, передбаченими регламентом цього
Третейського Суду.
8. ДІЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення печатками
Сторін (за наявності).
8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору, та закінчується
«31» грудня 2017 року. У випадку, якщо за 30 (тридцять) днів до дати закінчення дії цього Договору, жодна Сторона не заявить
про свій намір припинити дію цього Договору, даний Договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік.
8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під
час дії цього Договору.
8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть
бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з дати підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього
Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або чинним законодавством України.
8.6. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін.
8.7. Дія даного Договору припиняється у випадку:
8.7.1. здійснення Ліцензіатом будь-якої дії, забороненої п.2.2. цього Договору;
8.7.2. прострочення сплати Ліцензіатом платежів, передбачених підпунктом б) пункту 3.4. та пунктів 5.1, 5.3. даного
Договору, більше ніж на 60 днів від строку, визначеного в п.п.5.2, 5.4. цього Договору. Ліцензіар повинен письмово повідомити
Ліцензіата про обставини, зазначені в п.8.7. даного Договору. Договір вважається розірваним з моменту одержання Ліцензіатом
письмового повідомлення від Ліцензіара про розірвання договору із зазначених вище підстав.
8.8. Цей Договір вважається розірваним (припиненим) з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або чинним
законодавством України.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю,
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або
порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також
застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та
справедливості.
9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про
наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються
своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із
ним несприятливих наслідків.
9.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо
вони викладені у письмовій формі, підписані належним чином уповноваженими особами Сторін та скріплені печатками Сторін (за
наявності).
9.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у
кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (за наявності).
9.6. Сторони заявляють, що вони не мають наміру здійснювати сумісну діяльність в рамках цього Договору.
9.7. Сторони підтверджують, що:
•
одна сторона бажає отримати, а інша надати права, консультації та послуги, передбачені умовами цього Договору,
за плату, визначену у п.п. 5.1., 5.3. цього Договору, при відсутності будь-яких примусових дій;
•
Сторони є взаємно незалежними юридично та фактично;
•
Сторони володіють достатньою інформацією про право на абонентське обслуговування, яке є предметом цього
Договору, а також про ціни, які склалися на ринку ідентичних та однорідних послуг;
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•
Сторони погодилися з тим, що розмір плати, визначений у п.п. 5.1, 5.3. цього Договору, відповідає рівню
справедливих ринкових цін.
9.8. Сторони зобов’язуються протягом 7 (семи) робочих днів з моменту офіційної або фактичної зміни адреси,
банківського рахунку, номеру телефону та інших реквізитів повідомити іншу Сторону про такі зміни.
9.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох
автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
9.10. Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах, викладених у чинному
законодавстві України.
9.11. Сторони підтверджують, що укладення даного Договору підтверджує погодження суб’єктів персональних даних,
пов’язаних з виконанням умов даного Договору, про надання згоди на обробку їх персональних даних згідно з метою
регулювання господарсько-правих, цивільно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та
податкової звітності відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
«Ліцензіар»
«Ліцензіат»
ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

_________________________

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30
Ідентифікаційний код 37006207
п/р 26005000167001
в ПАТ «БАНК АВАНГАРД» м. Київ,
МФО 380946.

________________________

Директор

____________

_________________ /Д.Є. Самохвалов/
м.п.

_________________ /___________________/
м.п.
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Додаток № 1
до Договору про надання дозволу використання комп’ютерної
програми та надання послуг від «_____» __________ 2017 р.
Характеристика комп’ютерної програми «програмно - технічного комплексу «BIT еTrade Mail»
Комп'ютерна програма «Програмно-технічний комплекс «BIT eTrade Mail»складається з двох компонентів: програми
eTrade Mail Client та програми BIT eDocument Master.

BIT

Програма BIT еTrade Mail Client забезпечує:
- збереження цілісності електронного документу: додавання ЕЦП до електронного документа захищає документ від випадкової
або навмисної зміни;
- перевірку цілісності електронного документа, що проводиться шляхом перевірки ЕЦП;
- перевірку авторства: перевірка ЕЦП дозволяє одержувачу ідентифікувати автора документа й з'ясувати, чи є відправник,
зазначений у електронному документі особою, що його підписала;
- захист від відмови: користувач не зможе заперечувати, що він підписав даний електронний документ;
- гарантування доставки: система BIT еTrade Mail гарантує доставку електронного документа одержувачу;
- дотримання конфіденційності обміну електронними документами, що забезпечується використанням засобів КЗІ;
- створення довірчого відношення до факту одержання документа та до цілісності його змісту;
- отримання електронного документа з позначкою часу;
- створення архівів та дублікатів електронних документів.
Програма BIT еDocument Master забезпечує:
- перегляд архівів електронних документів, створених за допомогою комп’ютерної програми BIT еTrade Mail;
- перевірку обов’язкових реквізитів архіву електронних документів, в тому числі перевірку ЕЦП володаря архіву електронних
документів, перевірку позначки часу архіву електронних документів, та перевірку ЕЦП та значення позначки часу електронних
документів, яки входять до складу архіву;
- роздруківку складу архіву електронних документів;
- вилучення документів з архіву та збереження їх у файлі, запуск програмних засобів, які обробляють ці файли.
В якості технічних засобів користувачів при експлуатації комп’ютерної програми повинна використовуватися ПЕОМ з
характеристиками не гірше:
процесор P4-1,7 ГГц;
ОЗП - 128 Мбайт;
жорсткий диск ємністю 10 Гбайт;
наявність приводу DVD-ROM для встановлення комп’ютерної програми;
наявність порту USB для підключення засобу криптозахисту;
наявність підключення до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 64 кБіт/сек.
Комп’ютерна програма функціонує в операційному середовищі Windows Vista, Windows Server 2003/2008 або Windows XP
(SP2).
Вимогою для функціонування комп’ютерної програми є встановлення на комп’ютері Microsoft.Net Framework версії 3.5, Microsoft
Windows installer 3.1.

Від Ліцензіара ______________________

5

Від Ліцензіата _______________________

