Leverandørpartneraftale
Partneraftale mellem OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab og Leverandør
Nærværende partneraftale mellem OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab (OS2) og INDSÆT
NAVN (Leverandøren) skal understøtte OS2-fællesskabets ønsker om forretningsskabelse baseret på
OS2-konceptet.
Leverandøren forpligter sig til at følge OS2-fællesskabets Code of Conduct1. Ligeledes forpligter Leverandøren sig til at sikre, at al leveret materiale, kode og dokumentation i det OS2-projekt leverandøren
udarbejder, er registreret og licenseret i henhold til de licensformer og rettighedsbeskrivelser som til
enhver tid er vedtaget2 af OS2. Dette skal sikre deling af udviklingsresultater og dermed udviklingskraft
i fællesskabet. I særlig grad er partneren opmærksom på copyleft-kravet, hvor partneren forpligter sig
til at stille kildekoden til rådighed for sine kunder, ligesom partneren forpligter sig til at videredistribuere
eventuelle ændringer foretaget i et OS2-projekt til alle relaterede OS2 projekter. Eget udviklet software
der ikke er linket sammen med programbiblioteker udviklet i OS2, men alligevel ønskes distribueret i
fællesskabet kan dog operere med endnu friere licensformer uden copyleft-krav.
Leverandøren er partner på følgende områder:
• Indsæt ydelser
OS2 vil offentliggøre udviklingsplaner til leverandørpartnere, fremme samarbejde på tværs af leverandører samt understøtte leverandørens muligheder for at skabe forretning ved at lade leverandøren få
indblik i de udviklingsstrategier, som OS2-fællesskabet baserer sig på.
Leverandøren forpligter sig til at holde sig fagligt opdateret i de teknologier, der er relevante for kunderne, når de baserer sig på OS2 resultater. Når Leverandøren indgår i OS2-projekt er Leverandøren
forpligtet til også at operere med gennemskuelige prismodeller, så kunden kan sammenligne leverandørens ydelse med andre OS2-leverandørpartneres ydelser.
Angiv som minimum 1 lokal kontaktperson som vil være den primære kontakt imellem fællesskabet og
medlemmet. Flere kontaktpersoner kan tilføjes.
Navn

E-mailadresse

Telefon

Primær kontaktperson
Supplerende kontaktperson

Dato:

Dato:

________________________
OS2

________________________
INDSÆT VIRKSOMHEDSNAVN og CVR
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Code of Conduct, https://os2.eu/side/code-conduct
Licensvalg i OS2, https://faq.os2.eu/licens
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