
 
DESCARTES LISENSAVTALE 

  
AVTALEVILKÅR OG INNGÅELSE AV BRUKERAVTALE 
Disse avtalevilkårene er del av en rettslig bindende avtale («Brukeravtalen») mellom «Kunden» 
(den fysiske eller juridiske person som kjøper bruksrettigheter) og «Leverandøren» (Visma 
Mamut AS). Avtalevilkårene regulerer Kundens bruk av programvaren Descartes – 
revisjonsmetodikk, samt alle medier, trykt materiale og elektronisk dokumentasjon forbundet med 
Descartes (heretter omtalt i fellesskap som «Programvaren»). Brukeravtalen inngås ved 
elektronisk aksept online eller ved signering av fysisk avtale. Kunden skal i forbindelse med 
inngåelse av Brukeravtalen oppgi antallet brukere Kunden kjøper bruksrett til, og navnet til hver 
enkelt av disse brukerne («Bruker»). Kunden kan senere (med virkning for vederlaget) endre 
antallet Brukere, og/eller bytte ut navngitt Bruker med en annen, ved å meddele dette til 
Leverandøren.  
  
RETTIGHETER TIL PROGRAMVAREN 
Alle rettigheter til Programvaren, herunder oppgraderinger og nye versjoner av denne, eies av 
Leverandøren eller dennes samarbeidspartnere. Kunden gis en begrenset rett til bruk av 
Programvaren på de vilkår som følger av Brukeravtalen; Programvaren selges ikke. 
  
RETT TIL BRUK 
Inngåelse av Brukeravtalen gir Kunden rett til å la de navngitte og registrerte Brukerne (og kun 
disse) anvende Programvaren i avtaleperioden, forutsatt at Kunden har betalt alle forfalte 
avgifter. Programvaren brukes ved at Brukerne foretar en fjernpålogging til portalen for 
Programvaren. Dette kan gjøres fra en hvilken som helst enhet som støtter systemkravene til 
Programvaren. Kunden har ansvar for at brukernavn og passord ikke spres til andre enn 
Brukerne, og at Programvaren ikke brukes av andre enn de navngitte Brukerne. Kunden kan 
ikke, helt eller delvis, overføre de rettigheter som gis i Brukeravtalen til andre, herunder ved å 
videreselge, leie, lease eller låne ut bruksretten. Med unntak for de ufravikelige rettigheter 
Kunden måtte ha etter åndsverksloven, har Kunden heller ikke lov til å kopiere Programvaren 
eller skaffe seg tilgang til kildekoden for denne. Programvaren kan benyttes som hjelpemiddel 
ved Kundens utførelse av arbeid for sine klienter, men utover dette er det ikke tillatt å la 
tredjeperson dra fordel av Programvaren, herunder ved tidsdeling, bruk av servicebyråer eller 
andre arrangementer. 
  
SYSTEMKRAV 
Bruk av Programvaren stiller systemkrav til den IT-løsning Brukerne benytter. De systemkrav 
som gjelder på tidspunktet for inngåelse av Brukeravtalen, fremgår av Bilag 1. Leverandøren 
forbeholder seg rett til å endre systemkravene.  
  
PRISER OG BETALINGSVILKÅR 
De priser og betalingsvilkår som gjelder på avtaletidspunktet fremgår av Bilag 2. Leverandøren 
har rett til å foreta prisjustering og endring av betalingsvilkår, jf. Bilag 2. Dersom Kunden ikke 
betaler vederlag som avtalt og til fastsatt tid, vil Kunden bli belastet renter etter lov om renter ved 
forsinket betaling. Krav på vederlag etter Brukeravtalen kan fritt overdras. Support, opplæring og 
sakkyndig hjelp avtales særskilt, og faktureres Kunden etter medgått tid, og på de 
betalingsbetingelser og til de satser som gjelder til enhver tid. 
  



VARIGHET/OPPSIGELSE/NEDJUSTERING AV ANTALL BRUKERE 
Brukeravtalen løper fra oppstartdato som angitt i bilag 2 og til den opphører etter en av 
bestemmelsene i dette punkt. Ingen av partene kan si opp Brukeravtalen før det har gått atten 
(18) måneder fra oppstartdato. Etter utløpet av de første atten (18) månedene forlenges 
avtaleperioden automatisk ut kalenderåret, og deretter automatisk med ett (1) helt kalenderår om 
gangen, med mindre den er sagt opp innen 1. november det foregående kalenderåret. En 
eventuell nedjustering av antallet brukere må meddeles innen samme frist (1. november) dersom 
lisensavgiften skal nedjusteres med virkning for følgende kalenderår. Oppsigelsen skal være 
skriftlig, og sendes pr. e-post til descartes@visma.com. Melding om nedjustering av antall 
brukere kan gis på samme måte, eller kan alternativt registreres online i selve Programvaren. 
Oppsigelse fra Leverandøren sendes til slik e-postadresse eller postadresse som oppgitt av 
Kunden. 
  
HEVING OG FORCE MAJEURE 
Hvis en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Brukeravtalen, kan den annen 
part heve denne med umiddelbar virkning. Leverandøren kan heve denne Brukeravtalen med 
umiddelbar virkning dersom Kunden ikke har betalt årsavgiften innen 14 dager fra forfall iht. 
vilkårene i Bilag 2. 
  
Skulle det oppstå en ekstraordinær situasjon som etter alminnelige regler må regnes som force 
majeure, og som dermed gjør det umulig for partene å oppfylle sine forpliktelser etter 
Brukeravtalen, blir partenes forpliktelser suspendert for det tidsrommet som den ekstraordinære 
situasjonen varer. Den part som utsettes for misligholdet som følge av force majeure, kan bare 
gå fra avtalen dersom force majeure-situasjonen varer eller antas å vare i mer enn 90 dager, og 
da bare med 14 dagers forutgående skriftlig varsel. 
  
KRAV TIL PROGRAMVARENS FUNKSJONALITET 
Programvaren skal i det alt vesentlige være i samsvar med de opplysninger som er gitt i 
brukerdokumentasjonen for Programvaren. Utover dette tilbys Programvaren av Leverandøren 
og aksepteres av Kunden «som den er». Leverandøren innestår ikke for at Programvaren vil 
fungere for de formål Kunden har med bruken eller for noen andre formål, og heller ikke for at 
Programvaren er uten feil eller innehar en viss kvalitet, eller at den er fri for virus eller andre 
skadelige elementer. Leverandøren kan til enhver tid og uten forvarsel gjøre slike endringer i 
Programvaren som Leverandøren anser som hensiktsmessig, herunder erstatte Programvaren 
med nye versjoner og oppgraderinger. Leverandøren yter ingen veiledning eller annen støtte for 
Kunden på grunnlag av denne Brukeravtalen. Slik bistand må eventuelt avtales separat. Dersom 
Kunden ønsker å påberope seg mangler ved Programvaren, skal det gis skriftlig melding om 
dette til Leverandøren uten ugrunnet opphold. 
  
KRAV TIL TILGJENGELIGHETEN AV PROGRAMVAREN 
Programvaren søkes i avtaleperioden gjort tilgjengelig for bruk av Kunden 24 timer i døgnet, 7 
dager i uken. Informasjon om de tekniske løsninger Leverandøren til enhver tid benytter for å 
sikre best mulig oppetid, er beskrevet på descartesaudit.com. Denne informasjonen vil bli 
oppdatert med de endringer som måtte gjøres i løsningen. Slike endringer i løsningene vil ikke bli 
varslet på annen måte enn ved at informasjonen på nevnte nettside oppdateres. Oppetid for 
Programvaren skal mellom 08-16 på hverdager («kjernetid») være på minst 99 prosent. 
Oppnådd oppetid måles pr. kalenderkvartal. Det anses ikke som manglende oppetid i denne 
sammenheng dersom manglende tilgjengelighet skyldes 1) feil hos Kunden eller på Kundens 



utstyr, 2) svikt i kommunikasjonsforbindelsen mellom Kunden og de servere der Leverandøren 
har plassert Programvaren, eller 3) nedetid som følge av vedlikehold, oppgradering e.l. som er 
varslet på forhånd gjennom kunngjøring på descartesaudit.com eller på annen måte.  
  
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG ANDRE DATA 
Programvaren har en funksjonalitet som gir Kunden mulighet til å lagre og behandle forskjellige 
typer data, herunder også personopplysninger. Alle slike data vil − i den grad Kundens bruk av 
Programvaren sett i sammenheng med Programvarens funksjonalitet tilsier dette − bli lagret eller 
behandlet på annen måte hos Leverandøren, herunder også ved at det tas backup- kopier. Slike 
data er Kundens eiendom. Leverandøren har ingen rettigheter til disse dataene, og skal ikke 
benytte disse på annen måte enn ved å la Programvaren automatisk lagre og behandle disse på 
Kundens vegne, og kun for det ene formål å bistå Kunden med å behandle disse dataene etter 
Kundens eget ønske. Leverandøren har taushetsplikt for så vidt gjelder dataene, og skal ikke gi 
tredjeparter tilgang til slike data. Leverandøren skal heller ikke selv tilegne seg innsyn i dataene 
utover slik tilgang som eventuelt er nødvendig i forbindelse med drift, vedlikehold eller testing av 
systemet. Kunden står fritt til enhver tid å slette og redigere sine data. Ved behandling av data 
som er personopplysninger, anses Kunden som behandlingsansvarlig og Leverandøren som 
databehandler. Behandlingen av personopplysninger skal skje i henhold til kravene i 
personopplysnings-loven, herunder også ved at det skal etableres dokumenterte sikkerhetstiltak 
som tilfredsstiller lovens krav. Leverandøren vil til enhver tid sørge for løsninger og rutiner for 
lagring, sikring og backup av dataene som holder et høyt sikkerhetsnivå og er i samsvar med 
god bransjepraksis i IT-bransjen, samt tilfredsstiller kravene til betryggende oppbevaring etter 
revisorloven § 5-5. Informasjon om de tekniske løsninger Leverandøren til enhver tid benytter for 
å sikre dataene og ta backup av disse, er beskrevet på descartesaudit.com. Denne 
informasjonen vil bli oppdatert med de endringer som måtte gjøres i løsningen. Slike endringer i 
løsningene vil ikke bli varslet på annen måte enn ved at informasjonen på nevnte nettside 
oppdateres. Leverandøren står fritt til å benytte en eller flere underleverandører for å lagre og 
behandle dataene som beskrevet ovenfor, og kan dessuten skifte ut sine underleverandører med 
nye underleverandører. Underleverandørene skal være underlagt samme restriksjoner og plikter 
som Leverandøren, slik det fremkommer ovenfor.  Leverandøren overfører ikke data til andre 
land enn Norge. 
  
De data Kunden velger å lagre ved bruk av Programvaren, vil så lenge Brukeravtalen løper, bli 
lagret av Programvaren uten tidsbegrensning, frem til Kunden eventuelt selv velger å slette 
disse. Ved opphør av Brukeravtalen, uansett årsak, må Kunden før utløpet av avtaleperioden 
selv sørge for å lagre lokale kopier hos seg av alle de data Kunden har lagret i Programvaren. 
Leverandøren har ingen plikt til å oppbevare eller utlevere slike data etter utløp eller annet 
opphør av avtalen. Dersom Kunden ønsker tilgang til lagrede data etter avtaleperioden, kan 
Kunden kjøpe lesetilgang, se Bilag 2D 
  
MISLIGHOLDSBEFØYELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSE 
Dersom Leverandøren misligholder sine plikter etter denne Brukeravtalen, kan Kunden (i) heve 
avtalen dersom misligholdet er vesentlig, og kreve tilbakebetalt avgiften for det tidsrommet det 
har forekommet mislighold, eller (ii) dersom misligholdet ikke er vesentlig, kreve et 
forholdsmessig prisavslag for den perioden det har forekommet et mislighold.  Dersom denne 
Bruker-avtalens krav til oppetid ikke overholdes, skal det forholdsmessige prisavslaget som 
nevnt beregnes ved at vederlaget for den aktuelle perioden nedjusteres til en prosentandel av 
fullt vederlag. Denne prosentandelen skal settes tilsvarende oppnådd oppetid målt i prosent i 



kjernetiden for den aktuelle perioden. Kunden kan ikke gjøre gjeldende andre krav enn dette, og 
fraskriver seg enhver rett til andre misligholdsbeføyelser. Bruken av Programvaren er for 
Kundens egen risiko, og Kunden kan ikke under noen omstendigheter kreve erstatning for 
økonomisk tap eller omdømmetap oppstått som følge av mislighold fra Leverandørens side, 
herunder heller ikke for tap av data. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder uavhengig av skyld og 
skyldgrad, og den gjelder tilsvarende for eventuelle krav mot Leverandøren basert på erstatning 
utenfor kontrakt eller annet rettslig grunnlag. Ansvarsfraskrivelsen aksepteres av Kunden på 
vegne av både Kunden selv og andre selskaper i Kundens konsern, samt på vegne av Kundens 
ansatte, klienter og oppdragsgivere. Dette innebærer at Kunden plikter å holde Leverandøren 
skadesløs for eventuelle krav fra nevnte tredjeparter, som er forbundet med Kundens bruk av 
Programvaren. Ansvarsfraskrivelsen innebærer videre at ingen av de nevnte parter skal fremme 
noen erstatningskrav mot Leverandørens underleverandører og samarbeidspartnere i forbindelse 
med Programvaren og Kundens bruk av denne. Ansvarsfraskrivelsen gjelder også for eventuelt 
tap av eller skader på Kundens data, eller manglende tilgang til disse. I den grad det til tross for 
øvrige bestemmelser under dette punktet skulle være grunnlag for noen form for erstatningskrav, 
skal ansvaret uansett begrenses til et beløp tilsvarende det beløp Kunden faktisk har betalt for 
Programvaren, eksklusive skatter og avgifter, for rett til anvendelse av Programvaren i løpet av 
de siste 18 måneder før erstatningskravet oppstod. 
  
ANDRE BESTEMMELSER 
Brukeravtalen reguleres av norsk rett. Oslo Tingrett er avtalt som eksklusivt verneting, likevel slik 
at begjæring om midlertidig forføyning også kan fremmes for andre kompetente domstoler. 
Kjøpslovens bestemmelser gjelder ikke. Vilkårene i denne Brukeravtalen går ved motstrid foran 
all annen kommunikasjon vedrørende Programvaren, og erstatter tidligere avtalevilkår for bruk av 
Programvaren. Ingen vilkår i denne Brukeravtalen kan endres annet enn ved et skriftlig tillegg 
godtatt av Leverandøren eller annen autorisert representant for Leverandøren. Om noen vilkår i 
denne Brukeravtalen skulle være ugyldig, skal de resterende bestemmelser og vilkår i 
Brukeravtalen fremdeles gjelde fullt ut. 
  
 
  



Bilag 1 
  
Spesifikasjon av ytelsen: Descartes – revisjonsmetodikk 
  
Leveransen omfatter programvaren Descartes – revisjonsmetodikk som er tilgjengelig på 
descartesaudit.com. 
  
TEKNISK LØSNING 
  
Descartes er en web-applikasjon hvor informasjonen lagres i et felles driftssenter lokalisert i 
Norge med ansvar for 

● teknisk drift og vedlikehold av data og programvare 

● lagring 

● administrasjon av systemprogramvare 

● sikkerhetskopiering (backup) av data 

● tilbakekopiering (restore) av data 

● sikkerhetssystem utviklet i tråd med behov og teknologisk utvikling 

● døgnkontinuerlig overvåkning med beskyttelse mot datainnbrudd (hacking) og virus 

  
  
Descartes er først og fremst utviklet for enheter med skjermoppløsning på minimum 1280x1024, 
men fungerer også på lavere oppløsninger med redusert funksjonalitet. De siste to versjoner av 
de mest brukte nettlesere støttes (andre vil også kunne fungere) 
  
  
OPPSTARTSTIDSPUNKT 
  
Kunden gis tilgang til Programvaren så snart Brukeravtale er inngått online. Dersom 
Brukeravtalen inngås ved signatur på papir, vil Leverandøren etablere adgang innen rimelig tid 
etter at signert avtale er mottatt.   
  
  
  
 
  



Bilag 2 
  
Pris og betalingsbetingelser 
  
Prisen for programvaren er som følger: 
  
  
A Pris Descartes – revisjonsmetodikk 
  
Descartes-lisens 
  
Det beregnes en løpende årsavgift som også dekker fremtidige programvare- og revisjonsfaglige 
oppgraderinger av Programvaren. Årsavgiften beregnes som summen av programlisensen og 
brukerlisensene. Veiledende pris for 2017 er kr 8200,– (én pr. kunde) for programlisens, og kr 
3900,– (én pr. Bruker) for brukerlisens. Det tas forbehold om årlig prisjustering. Prisjusteringer 
skal fastsettes og publiseres innen fristen for oppsigelse eller nedjustering av lisenser, som er 1. 
november. 
  
Årsavgiften faktureres forskuddsvis hvert år. 
  
Alle avgifter forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. 
  
  
  
B Tillegg for nye brukerlisenser 
  
Kunden kan bestilles flere brukerlisenser enn den/de lisens(er) som inngår i denne avtalen. De 
nye Brukerne må navngis. Nye brukerlisenser faktureres for hele kalenderår og etter den til 
enhver tid gjeldende lisenspris. 
  
  
C Teknisk Support og tilbakeføring av data 
  
Teknisk support og tilbakeføring av data avtales direkte med Bouvet ASA og bestilles ved å 
klikke “Kontakt support” og registrere henvendelse.  
  
  
D Arkivfunksjon og lesetilgang 
  
Dersom Kunden ønsker tilgang til lagrede data etter avtaleperioden, kan Kunden kjøpe 
lesetilgang til en årlig pris på kr 10,− pr. GB lagrede data pluss en årlig lesetilgangsavgift på kr 
4000,−. 
  
Alle priser er eks. mva.  
 


