Om ScanONE
ScanONE er en application der leveres af Scansystem ApS og har til hensigt at automatisere arbejdsgange i
forbindelse med bilagshåndtering.
Aftalen
Ved brug af ScanONE eller andre ydelser og applicationer leveret af Scansystem ApS indgås aftale om
betingelser for brug hvorved du (Brugeren) accepterer betingelser og vilkår i denne aftale. Scansystem ApS
giver Brugeren en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen.
Aftalens varighed
Denne aftale gælder så længe Brugeren har en konto, der giver adgang til Applikationen. En Bruger får
adgang til Applikationen ved at oprette en konto hos Scansystem ApS. Brugers adgang til Applikationen
styres i forhold til den tidsbegrænsede prøve-periodes udløb, eller i forhold til udløbsbetingelerne i 'Probruger' aftalen.
Ingen refundering eller fortrydelsesret
Ydelser leveret i forbindelse med ScanONE er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da
leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for brug heraf.
Opsigelse
Du kan opsige dit abonnement på ScanONE ved at kontakte Scansystem ApS. Opsigelsen kan foretages
uden yderligere varsel. Eventuelle forudbetalinger refunderes ikke ved opsigelsen. Herefter fremsender
Scansystem ApS en slutopgørelse over evt. forbrug der endnu ikke er faktureret.
Brugers data
De informationer Brugeren indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen
omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar. Oplysningerne kan dog bruges i statistisk
øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.
Brugers adgang til egne data
Bruger har til en hver tid fuld adgang til sin egen konto og alt data hertil. Hvis Scansystem ApS ønsker at
lukke adgangen til applikationen, kan dette ske uden yderligere grund, men varsles mindst 14 dage inden
lukningen. Brugeren har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette
gælder dog ikke, hvis Brugeren ikke har betalt for adgang til Applikationen.
Scansystem ApS opbevarer brugers data i 3 måneder efter aftalens udløb, herefter slettes data. Det er
brugers ansvar at sikre at evt. udtræk af data foretages inden denne frist.
Opdateringer og driftsstabilitet
Scansystem ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre
disse opdateringer, så de ikke er til gene for Brugeren. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for

adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. Scansystem ApS tilstræber højest mulig
driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.
Scansystem ApS's kontakt til bruger
Scansystem ApS forbeholder sig retten til at kontakte brugeren, herunder via e-mails og pr. telefon. Denne
ret benyttes f.eks., men er ikke begrænset til; opdateringer til applikationen, kontakt i forbindelse med
service eller fejlretning eller hvis der bliver udviklet nye applikationer eller funktioner, som vurderes
interessante for brugeren. Scansystem ApS forbeholder sig denne ret også efter ophør af denne aftale.
Ansvar
Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar og Scansystem ApS kan ikke holdes ansvarlig for
hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Applikationen uanset årsag
eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. Scansystem ApS gør naturligvis sit bedste for at sikre, at
Brugers data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. Scansystem ApS er endvidere ikke
ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Scansystem ApS's kontrol. Dette gælder
fx., men er ikke begrænset til strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med
hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Under alle omstændigheder kan
Scansystem ApS’s maksimale erstatningsansvar overfor Brugeren ikke overstige et beløb svarende til
Brugerens samlede betaling af vederlag i seneste 3 måneder for brugen af Applikationen.
Ophavsret
Medmindre andet er angivet, er Scansystem ApS indehaver af ophavsretten til alt materiale på
www.scansystem.dk eller i forbindelse med tilknyttede applikationer og ydelser.
Ændringer og opdateringer
Scansystem ApS kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.
Tvister
Opstår der uenighed mellem brugeren og Scansystem ApS skal der søges forligt ved mægling. Hvis mægling
ikke fører til noget resultat, er hver part berettiget til at indbringe uoverensstemmelsen for domstolene
under gældende dansk ret.

