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1 Avtalens omfang 

Denne avtalen gir rett til bruk av Sensio software, produkter og relaterte tjenester i 

avtaleperioden for det avtalte antall brukere og tilkoblet utstyr. Bruken av Sensio software, 

produkter og tjenester skal til enhver tid skje i henhold til de betingelser som fremgår av 

denne avtalen, brukervilkår, samt opplysninger oppgitt i tilbud og bestilling.  

For bruk av Safemate sine tjenester gjelder særskilte abonnementsvilkår, se 

https://www.safemate.no/avtale/.  

For bruk av Sensio smarthus software i private bolig gjelder særskilte abonnementsvilkår, se 

sensio.no/brukervilkar. 

Avtalen kan ikke overføres til en tredjepart uten skriftlig samtykke fra Sensio AS. 

2 Om Sensio Velferd Lisens 

Følgende er inkludert i Sensio Velferd programvareabonnement: 

• Bruk av Sensio software, produkter og tjenester innenfor de lisensene som er 

anskaffet via kontrakt 

• Tilgang til Sensio hovedreleaser og vedlikeholdsoppgraderinger 

• Tilgang til Sensio release-notes i Sensio dokumentportal 

• Tilgang til Sensio brukerdokumentasjon i Sensio dokumentportal 

 

3 Brukerbegrensninger 

Med mindre annet er skriftlig avtalt, plikter den enkelte kunde å oppgi korrekt antall brukere 

og tilkoblet utstyr ved oppstart av avtalen og skal videre melde ifra skriftlig om endringer i 

antallet brukere og tilkoblet utstyr i løpet av avtaleperioden.  

4 Tilgjengelighet 

Krav til tilgjengelighet for Sensio-plattform og relaterte tjenester spesifiseres i egne avtaler 

som inngås mellom Kunde og leverandør av driftstjeneste for Sensio-plattform 

(“Driftsleverandøren”). Driftsleverandøren kan enten være Sensio, Sensio-sertifisert 

leveransepartner eller Kunden selv. Driftsleverandøren er ansvarlig for å levere drift og 

overvåking av fysiske servere og nettverk, relevante backup-tjenester, samt varsling og 

gjennomføring av oppgraderinger i henhold til avtalte rutiner. 

https://www.safemate.no/avtale/
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Tilgjengelighet til brukerstøtte og teknisk support for Sensio produkter må spesifiseres i egne 

avtaler som inngås mellom Kunde og Sensio eller annen Sensio-sertifisert leverandør av 

brukerstøtte.  

5 Tekniske systemkrav 

Krav til arbeidsstasjoner for Sensio Velferdsportal 

Løsningen baserer seg på en felles teknisk driftsløsning for både bolig og institusjon; Sensio 

VelferdsportalTM. Dette er et web-basert grensesnitt for all administrasjon og teknisk drift av 

velferdsteknologisk utstyr og tjenester tilknyttet plattformen. Sensio Velferdsportal stiller 

ingen spesielle krav til arbeidsstasjoner utover nettlesere som er i stand til å laste ned 

nyhetssider. Følgende nettlesere er støttet: Internet Explorer 11 og nyere, samt til enhver tid 

siste års hovedversjoner av Google Chrome, Firefox, Safari og Edge.  

Krav til nettverk og infrastruktur for kommunikasjon 

Det er krav om trådløs eller kablet tilgang til Sensio-plattform fra alle arbeidsflater som skal 

benyttes. Merk at Sensio-plattformen ofte er plassert på sikker sone av hensyn til sikkerhet 

og personvern. Dette kan komplisere nettverkstilgang eller stille krav til for eksempel bruk av 

MDA-kanal for mobile brukerflater.  

Det er videre krav til «moderne» infrastruktur for kommunikasjon. Det er utvidede krav til 

hastighet på linjene ved leveranse av løsninger som innbefatter lyd, bilde eller 

videooverføring. For utstyr som kommuniserer over mobilnettet vil dekning være avhengig av 

valgt mobiloperatør og det er derfor viktig å sikre nødvendige dekningstester der utstyret skal 

plasseres. 

Krav til andre Sensio produkter 

Se egne produktbeskrivelser for en oversikt over gjeldende systemkrav per produktområde.  

Støtte for Windows Phone 

Microsoft har sluttet å supportere Windows Phone 8.1 og har annonsert at de vil slutte 

videreutvikling og support for Windows 10 Mobile i 2018. Sensio vil derfor også slutte 

videreutvikling på denne plattformen. 

Sensio AS vil supportere Mobilt Vaktrom på Windows 8.1 og 10 ut 2018 med ev. 

sikkerhetsoppdateringer og feilfiksing. Leverandør vil også i det lengste gjøre 

bakoverkompatible endringer på server for at Windows-applikasjonene fortsatt skal kunne 

brukes etter 2018, men vi vil ikke supportere Windows-applikasjonene etter utgangen av 

2018. 
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System- og nettverkskrav for teknisk driftsplattform 

Se Sensio systemdokumentasjon for en oversikt over gjeldende system- og nettverkskrav for 

den sentrale tekniske driftsplattformen. 

6 Pris- og betalingsbetingelser 

Produktet har en etableringskostnad og en årlig lisens for bruk og vedlikehold. Lisensen 

beregnes ut fra hvilken software og funksjonalitet som er aktivt tatt i bruk hos Kunde og i 

hvilket volum. Lisensen løper fra det tidspunkt Kunden formelt aksepterer eller tar i bruk 

Sensio sine løsninger (det som inntreffer først). 

Sensio AS fakturerer lisensen forskuddsvis for kommende avtaleperiode (12 måneder). 

Eventuelle endringer i løpet av avtaleperioden som medfører krav om tilleggsbetaling, for 

eksempel økning i antall brukere eller tilkoblet utstyr, faktureres fortløpende. Sensio standard 

betalingsbetingelser er pr 30. dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes 

forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. 

Dersom ny, lisensbasert funksjonalitet tilgjengeliggjøres via en versjonsoppgradering, vil det 

være valgfritt for Kunden om denne funksjonaliteten ønskes tatt i bruk. Kunden betaler kun 

for den funksjonaliteten som tas i bruk på plattformen. Alle typer systemintegrasjoner vil også 

være forbundet med en etableringskostnad forbundet med oppsett av selve integrasjonen og 

behovet for løpende testing og vedlikehold. 

Følgende er betegnet som tilleggstjenester og må håndteres via egne avtaler med Sensio 

eller annen Sensio sertifisert leverandør: 

• Sensio Velferd brukerstøtte og teknisk support 

• Drift av Sensio software og plattform (Sensio skytjeneste) 

• Sensio bistand til gjennomføring/testing/verifisering av oppgraderinger 

• Drift og vedlikehold av utstyr i bolig eller lokalt på institusjon 

• Utryknings- og beredskapstjenester 

• Faglige eller tekniske prosjekt- og rådgivningstjenester 

Særskilte betingelser ved kjøp av IKOS lisenser 

Ved anskaffelse av IKOS lisens er IKOS lederutviklingsprogram en obligatorisk tjeneste som 

må bestilles samtidig. Kunden har anledning til å søke KS for refusjon av sine kostnader 

tilknyttet lederutviklingsprogrammet. 

Sensio IKOS supportavtale er videre obligatorisk og lisensen utløses automatisk per Kunde 

som anskaffer IKOS. Dersom Kunden velger å utpeke flere enn 3 IKOS 

systemadministratorer, må det anskaffes ekstra Sensio supportlisenser. 
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7 Eiendomsrett 

Kunden får en betalt og ikke-eksklusiv disposisjonsrett til Sensio software og tjenester. 

Sensio AS har full rettslig og faktisk eiendoms- og råderett over alle deler av Sensio 

software. Dette gjelder ikke Kundens egne data.  

Kunden har under ingen omstendigheter rett til videre salg eller distribusjon av Sensio-

plattform og tilhørende tjenester til tredjepart, uten skriftlig samtykke fra Sensio AS. 

Leverandøren har rettighetene til verktøyet IKOS og metodegrunnlaget. All Sensio 

programvare er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Det er forbudt å kopiere, 

distribuere, leie ut, lease eller overføre programvaren til noen tredjepart. Det er forbudt å 

foreta endringer i, ta fra hverandre eller dekompilere programvaren eller noen deler av 

denne.  

Felles utviklingsløp i samarbeid med Kunde medfører ingen form for overføring eller endring i 

de rettslige og faktiske rettigheter til Sensio Software, herunder kildekoder, systemer, 

dokumentasjon eller immaterielle rettigheter for øvrig.  

Navnet IKOS og kakediagram som symboliserer forekomst av helse- og livssituasjoner, er 

registrerte varemerker for Leverandøren. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring 

av varemerkene og annet innhold i IKOS er bare tillatt med særskilt avtale med 

Leverandøren, og i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med 

Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere av åndsverk. Eksempler på innhold i IKOS som 

omfattes av dette er arbeidsprosesser i programmet, skjermbilder, veiledere, 

funksjonsbeskrivelser, sjekklister, grafer og rapporter. Dersom partene skal delta i 

forsknings- og utviklingsprosjekter inngås det en særskilt samarbeidsavtale som regulerer 

immaterielle rettigheter.   

Disse bestemmelsene fortsetter å gjelde også etter avtalens opphør, uansett opphørsgrunn. 

8 Personvern og databehandling 

Kunden er selv ansvarlig for at personopplysninger som lagres på Sensio plattform 

behandles i henhold til gjeldende lovgivning. Dette kan reguleres gjennom 

databehandleravtaler med leverandører som har direkte eller indirekte tilgang til disse 

opplysningene, enten i forbindelse med leveranse eller drift av Sensio-plattform og tilhørende 

tjenester. 

Sensio AS har vil ha tilgang til personopplysninger lagret på Kunden sin plattform, som et 

minimum i forbindelse med utøvelse av teknisk brukerstøtte. Sensio sin behandling av 

personopplysninger som lagret på Sensio-plattformen er regulert i egen databehandleravtale 

som følger som vedlegg 1 i denne avtalen. 
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Sensio AS lagrer også informasjon om Kunder i egne systemer. Dette er informasjon som er 

avgitt i forbindelse med avtaleinngåelsen, samt senere informasjon om produkter og 

tjenester som er bestilt av Kunde. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelse av 

avtalen, herunder innbefattet fakturering og regnskapsføring. 

Sensio AS vil også benytte Kunde-opplysninger med tanke på oppfølging av kundeforholdet 

og gjennomganger av anlegg og løsninger, samt målinger av kundetilfredshet. 

Sensio AS skal behandle alle data i samsvar med kravene i den til enhver tid gjeldende 

lovgivning.  

Sensios håndtering av Kunde-data er regulert i databehandleravtalen. 

9 Konfidensialitet 

Sensio AS forplikter seg å bevare absolutt taushet overfor uvedkommende om forhold og 

personopplysninger som selskapet kommer i befatning med som følge av kundeforholdet. 

Taushetsplikten gjelder også opplysninger om brukere og ansatte.  

Sensio AS vil sørge for at alle ansatte utviser aktsomhet ved behandling av sensitive 

opplysninger og at tekniske systemer er på plass for å sikre at informasjonen ikke kommer 

på avveie  

Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset og gjelder også etter at avtaleforholdet er opphørt. 

10 Ansvar 

Sensio-plattformen har 1-3 hovedreleaser i året. En hovedrelease består av ny funksjonalitet 

og feilrettinger. Release-dokumentasjon tilgjengeliggjøres til Kunde via Sensio 

dokumentportal. Sensio AS sitt ansvar i forbindelse med oppgraderinger er begrenset til 

tilgjengeliggjøring av nødvendige filer og dokumentasjon for Driftsleverandør, med mindre 

annet er spesifikt avtalt. 

Leverandøren er ansvarlig for at faglig innhold i IKOS er oppdatert og at programvaren for 

øvrig fungerer som den skal. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for følgefeil, dvs. 

direkte eller indirekte tap og skader. Leverandørens ansvar er i alle tilfeller begrenset til 

betalt lisens siste år.  

Sensio AS er ansvarlig for feilretting ved driftsproblematikk som skyldes feil på Sensio 

programvare. Dette kan resultere i en midlertidig “work-around” eller en mindre 

vedlikeholdsoppdatering.  
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For at Sensio skal kunne utføre feilsøking og utbedring av feil er Driftsleverandør ansvarlig 

for å sørge for VPN-tilgang i henhold til Sensio spesifikasjon. Dersom innmelder av en 

supportsak ikke er i stand til å sikre Sensio nødvendige tilganger, frafaller Sensio sitt ansvar 

for feilsøking og utbedring av feil. Sensio kan ikke stilles ansvarlig for feil forårsaket av 

Kundens brukere, Kundens infrastruktur eller tredjeparts leverandører som Kunden benytter. 

Driftsleverandøren har selv risikoen for egen teknisk plattform med terminalservere, 

operativsystemer, programvare og teknisk utstyr, samt nettverksløsninger og tilgangsstyring 

for ansatte. Ansvaret omfatter også produktets kompatibilitet med andre systemer hos 

kunden. Videre har kunden ansvar for riktigheten i egne data som registreres i systemet.  

Kunde er ansvarlig for at eventuelle feil som kunden blir oppmerksom på så snart som mulig 

meldes inn til Sensio eller sertifisert leverandør av Sensio brukerstøtte i henhold til gjeldende 

avtale. 

Kunden er alltid ansvarlig for at forsvarlige rutiner er på plass for å kunne håndtere 

eventuelle feilsituasjoner tilknyttet Sensio programvare og/eller utstyr. 

Tredjeparts utstyr som benyttes av Kunde som er koblet opp til plattformen vil være 

supportert av den velferdsteknologiske plattformen så lenge firmware på utstyret er aktivt 

supportert og vedlikeholdt av utstyrsleverandøren. Tilsvarende gjelder dersom Sensio-

plattformen skal integreres med tredjeparts programvare. Dette forutsetter at software og 

benyttet API er aktivt supportert og vedlikeholdt av systemleverandøren. Dersom tilgang til 

nødvendig support, dokumentasjon eller oppdateringer av software eller firmware hos 

tredjepart er en betalbar tjeneste, er Kunde ansvarlig for å dekke denne utgiften. Hvis ikke vil 

Sensio AS sitt ansvar for å supportere relaterte tjenester frafalle. 

11 Mislighold 

Ved betalingsmislighold har Sensio AS rett til å midlertidig sperre tilgangen til Sensio 

software frem til utestående beløp er betalt. Sensio AS vil utstede en skriftlig advarsel til 

Kunde minst 2 måneder før midlertidig sperring av tjenesten. En slik sperring reduserer ikke 

kunden sin forpliktelse til å betale full lisens for avtaleperioden.  

12 Varighet og oppsigelse 

Sensio Lisensbetingelser trer i kraft fra det tidspunkt Kunden formelt aksepterer eller tar i 

bruk Sensio sine løsninger (det som inntreffer først). Avtalen løper inntil den sies opp skriftlig 

i henhold til betingelser spesifisert i anskaffelseskontrakten. Minimum varslingsfrist er 3 

måneder. Ved oppsigelse av avtalen har ikke Kunde krav på å få tilbakebetalt allerede 

innbetalt lisens. 
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13 Tvister 

Avtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet ved 

forhandlinger. Dersom det ikke lykkes å oppnå en enighet i løpet av en periode på 60 dager, 

har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for rettslig behandling med Oslo Tingrett som 

verneting. 

 


