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Handelsmerken
®

POLYCOM , het Polycom 'driehoekenlogo' en de namen en merken die zijn gekoppeld aan
producten van Polycom, zijn handelsmerken en/of servicemerken van Polycom, Inc. en
handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen.
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Polycom mag geen enkel onderdeel van dit
document in welke vorm dan ook en op welke wijze dan ook worden gereproduceerd of
overgebracht, anders dan voor persoonlijk gebruik van de ontvanger.

Octrooien
Het product waarop deze handleiding betrekking heeft, wordt mogelijk beschermd door een of
meer Amerikaanse of niet-Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen van Polycom, Inc.

© 2012 Polycom, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Polycom, Inc.
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA
Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of overgedragen, met welk doel dan ook
en langs welke elektronische of mechanische weg dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Polycom, Inc. Volgens de wet valt ook vertaling in een andere taal of
omzetting in een andere indeling onder 'verveelvoudiging'.
Voor zover het de hierbij betrokken partijen aangaat, blijft Polycom, Inc. houder van alle
eigendomsrechten met betrekking tot de software in de producten van Polycom, Inc. Deze
software wordt beschermd door Amerikaanse wetgeving inzake auteursrechten en
internationale verdragen. U dient de software derhalve te behandelen zoals elke andere vorm
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van materiaal waarop auteursrechten zijn gevestigd, zoals bijvoorbeeld boeken of
muziekopnamen.
Er is alles aan gedaan om te waarborgen dat de informatie in deze handleiding correct is.
Polycom, Inc. is echter niet aansprakelijk voor fouten tijdens de redactie of het drukprocedé. De
informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Waarschuwingen
Dit symbool verwijst naar waarschuwingen over veiligheid en gezondheid in deze
handleiding en in de handleidingen van Polycom CX5000-accessoires.
Als de Polycom CX5000-eenheid niet goed wordt geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden,
kan dit leiden tot schade aan de Polycom CX5000-eenheid en zelfs tot ernstig lichamelijk
letsel of dodelijke ongevallen.
PROBEER GEEN REPARATIES TE VERRICHTEN
Probeer nooit de Polycom CX5000-eenheid, het aansluitkastje of andere randapparatuur te
demonteren, te openen, te repareren of te wijzigen. Als u dit toch doet, riskeert u een
elektrische schok, brand of schade aan het apparaat. Elke poging om een onderdeel van
het Polycom CX5000-systeem te openen of te wijzigen, met inbegrip van het verwijderen,
doorboren of lostrekken van etiketten, is een overtreding van de bepalingen in uw
licentieovereenkomst en garantieverklaring en maakt dat de Polycom CX5000-eenheid niet
meer in aanmerking komt voor gegarandeerde reparatie.
Als een onderdeel beschadigd is of niet meer functioneert of als interne onderdelen
zichtbaar worden, neemt u contact op met Polycom Support.
Probeer nooit de eenheid te openen of de lithiumbatterij te vervangen. Als de
lithiumbatterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type, is er kans op een
explosie.
Deze apparatuur werkt NIET als de stroom is uitgevallen en is niet geschikt voor oproepen
naar noodnummers.
Om het brandrisico te verminderen, mag u uitsluitend goedgekeurde
telecommunicatiekabels met een dikte van minimaal AWG 26 gebruiken, dus bijvoorbeeld
AWG 26 of AWG 24.

Polycom, Inc.
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Volg de onderstaande richtlijnen om schade aan het aansluitkastje en andere onderdelen te
voorkomen:
• Zorg ervoor dat niemand per ongeluk op de kabels kan stappen.
• Bescherm de kabels tegen knellen en knikken, in het bijzonder bij de aansluitpunten met
de wandcontactdoos, het aansluitkastje en de Polycom CX5000-eenheid.
• Zorg ervoor dat de netsnoeren niet verstrikt raken of scherp verbogen of geknikt worden.
• Bescherm de netsnoeren tegen overmatige warmte.
• Let erop dat u aan de stekker trekt en niet aan het snoer wanneer u de netsnoeren
loskoppelt.
• Als het netsnoer of het aansluitkastje beschadigd raakt, moet u onmiddellijk stoppen met
het gebruik van het systeem en contact opnemen met Polycom Support om het
beschadigde onderdeel te vervangen.
• Ontkoppel de Polycom CX5000-eenheid tijdens onweer of als u het systeem gedurende
langere tijd niet wilt gebruiken.
• Gebruik uitsluitend de voedingseenheid en het netsnoer die bij het systeem zijn
meegeleverd of die u hebt ontvangen van een bevoegd reparatiecentrum.
• Gebruik geen bijzondere voedingsbronnen zoals generatoren of omzetters, ook niet als
de spanning en de frequentie geschikt lijken te zijn. Gebruik uitsluitend wisselstroom uit
een standaard wandcontactdoos.
• Zorg ervoor dat u de wandcontactdoos, de verlengkabel, de stekkerdoos of andere
contactdozen niet overbelast. Controleer of alle gebruikte onderdelen voldoende
capaciteit hebben voor de totale stroomsterkte die wordt gevraagd door de Polycom
CX5000-eenheid (zie het aantal ampères dat is aangegeven op de voedingseenheid) en
de andere apparaten op hetzelfde circuit.
• Bij apparaten met een netsnoer dat op de voedingseenheid wordt aangesloten, moet u
het netsnoer altijd als volgt aansluiten:
• Sluit het netsnoer aan op de voedingseenheid en duw de stekker stevig aan
totdat deze niet meer verder kan.
• Sluit de stekker aan het andere uiteinde van het netsnoer aan op een
wandcontactdoos.

Voorschriften
Informatie over overheidsvoorschriften van de landen waarvoor de Polycom® CX5000 is
®
goedgekeurd, is te vinden in de Polycom CX5000 Regulatory Notices, die met de Polycom
CX5000 worden meegeleverd en die bovendien online beschikbaar zijn via
http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/voice/index.html.
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Systeemvereisten
Voor de hardware en software van het Polycom CX5000-systeem gelden de volgende minimale
systeemvereisten:
•

•

Een computer met een van de volgende besturingssystemen:
o

Windows XP™ (SP2 of later, alleen 32 bits)

o

Windows Vista™ (32 bits en 64 bits)

o

Windows 7 (32 bits en 64 bits)

Een computer met een van de volgende applicaties:
o

Microsoft Lync™ 2010

o

Microsoft Office Communicator 2007

o

Microsoft Office Live Meeting 2007, clientversie 8.0.6362.128 of later

•

Een computer met een processorsnelheid van minimaal 2 GHz.

•

Minimaal 2 gigabyte RAM wordt aanbevolen.

•

1,5 gigabyte vrije ruimte op de harde schijf.

•

Videokaart met minimaal 128 MB RAM.

•

Videokaart en monitor met minimaal Super VGA-resolutie (1280 × 1024 pixels)
worden aanbevolen.

•

Toetsenbord en muis of een hiermee compatibel aanwijsapparaat.

•

Grafische hardware die wordt uitgevoerd in volledige hardwareversnellingsmodus.

•

Voor telefonische vergaderingen hebt u een analoge PSTN-telefoonlijn nodig.

•

Voor beheer op afstand hebt u een Ethernet-netwerkadapter nodig die geschikt is
voor het type LAN- of WAN-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

•

Een computer waarop een Polycom CX5000 HD wordt aangesloten, moet
beschikken over een quad-core processor om HD-video te kunnen verzenden naar
de andere partij. Een quad-core processor is niet noodzakelijk om HD-video te
kunnen weergeven die wordt ontvangen van de andere partij.

Polycom, Inc.
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Het Polycom CX5000 HD-systeem
Het Polycom CX5000 HD-systeem ondersteunt High Definition video (720 x 1280) met
actieve spreker-detectie, indien het wordt aangesloten op een quad-core computer waarop
een Microsoft Lync-client wordt uitgevoerd. De HD-videostream wordt alleen ondersteund
voor point-to-point communicatie. In online vergaderingen en andere conferentiegesprekken die gebruikmaken van de Microsoft Lync AVMCU, zoals whiteboard- en
®
PowerPoint -presentaties, is de videoresolutie in Lync Server 2010 beperkt tot VGA.
CX5000 HD-systemen bieden ook de actieve spreker-modi die in eerdere versies van nietHD CX5000-systemen werden ondersteund. Afgezien van HD-video met actieve sprekerdetectie zijn de CX5000 HD-systemen functioneel identiek aan gewone Polycom CX5000systemen.
Polycom CX5000 HD-systemen zijn te herkennen aan het HD-merk op het productlabel, dat
zich bevindt aan de onderkant van de Polycom CX5000-eenheid.

8

Polycom, Inc.

Polycom CX5000 Installatiehandleiding

De inhoud van de verpakking
De productverpakking van de Polycom CX5000 bevat de volgende artikelen:

1. Polycom CX5000-eenheid
2. Aansluitkastje
3. Extern toetsenblok
4. Satellietmicrofoons
5. Polycom CX5000-documentatie
6. Camerakapje
7. Telefoonadapter voor specifieke regio
8. RJ45-netwerkkabel
9. Netsnoer
10. RJ11-telefoonkabel

Informatie over de geschikte telefoonadapter voor uw locatie vindt u in Bijlage A: Internationale
telefoonadapters. Sluit de RJ11-telefoonkabel altijd eerst aan op het aansluitkastje. Sluit
vervolgens de telefoonadapter aan op het andere uiteinde van de RJ11-kabel en steek ten
slotte de adapter in de telefoonconnector.

Polycom, Inc.
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De Polycom CX5000-eenheid
De Polycom CX5000-eenheid bevat de volgende onderdelen:

1. Spiegels. Vijf spiegels reflecteren het licht vanuit alle richtingen naar
de camera's.
2. Camera's. Vijf kleine camera's registreren de beelden vanuit de hele
vergaderruimte.
3. Statuslampjes (LED's). Drie statuslampjes tonen de status van de
telefoonverbinding, de beeld- en geluidsactiviteit, de dempingsfunctie
en inkomende gesprekken.
4. Bedieningsknoppen. Er zijn zes knoppen voor het regelen van het
luidsprekervolume, de dempingsfunctie, telefoon op/van de haak, de
flashfunctie en informatie.
5. LCD-aanraakscherm. Het toetsenblok op het LCD-scherm werkt hetzelfde
als het toetsenblok van een telefoon, zodat u gemakkelijk een
telefoonnummer kunt kiezen en snel de gespreksstatus kunt zien.
6. Luidspreker. De centraal geplaatste luidspreker geeft het geluid door dat
van de externe vergadering worden ontvangen.
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7. Microfoons. Zes microfoons, die op een onderlinge afstand van 60°
rondom de eenheid zijn geplaatst, vangen het geluid in de
vergaderruimte op.

Polycom, Inc.
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Onderdelen van het aansluitkastje

1. Aansluitkastje. Bevat connectoren voor aansluiting op een Ethernetnetwerk, een analoge telefoonlijn (PSTN) en de Polycom CX5000-eenheid,
en fungeert tevens als voedingseenheid voor de Polycom CX5000-eenheid.
2. RJ45-connector. Op deze connector sluit u uw netwerk aan via een RJ45kabel. Gebruik de netwerkverbinding als u de Polycom CX5000-eenheid
extern wilt beheren.
3. RJ11-connector. Op deze connector sluit u uw analoge telefoonsysteem aan
via een RJ11-kabel. Controleer of u beschikt over de juiste telefoonadapter
voor uw locatie. Sluit de RJ11-telefoonkabel altijd eerst aan op het
aansluitkastje. Sluit vervolgens de juiste telefoonadapter aan op het andere
uiteinde van de RJ11-kabel en steek ten slotte de adapter in de
telefoonconnector. Informatie over de geschikte telefoonadapter voor uw
locatie vindt u in Bijlage A: Internationale telefoonadapters.
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Polycom CX5000-eenheid: de achterzijde

1. Resetknop. Hiermee wordt de Polycom CX5000-eenheid opnieuw opgestart.
2. USB-kabel. Via deze kabel wordt de Polycom CX5000-eenheid aangesloten
op een USB-poort van de computer.
3. Systeemkabel. Via deze 26-aderige kabel wordt de Polycom CX5000eenheid aangesloten op het aansluitkastje.
4. USB-poorten. Twee USB-poorten van type A voor het externe toetsenblok.
Nabij de achterzijde van de eenheid bevindt zich een opening voor fysieke beveiliging van
de eenheid via een kabelslot.

.
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Polycom CX5000-eenheid: de onderzijde

Aan de onderzijde van de Polycom CX5000-eenheid bevinden zich twee RJ11aansluitingen en een kabelgleuf voor aansluiting van de satellietmicrofoons op de eenheid.

Polycom CX5000: extern toetsenblok en satellietmicrofoons
De verpakking van het Polycom CX5000-systeem bevat een extern toetsenblok en
satellietmicrofoons voor extra gebruiksgemak. Voor informatie over de installatie, zie Extern
toetsenblok en satellietmicrofoons aansluiten.
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Het Polycom CX5000-systeem installeren
Voer de volgende procedures uit om uw Polycom CX5000-eenheid te installeren en in
gebruik te nemen:
•

De Polycom CX5000-eenheid plaatsen

•

Het aansluitkastje installeren en de aansluitingen maken

•

Het externe toetsenblok en de satellietmicrofoons aansluiten

Voor informatie over het gebruik van de Polycom CX5000-eenheid en het houden van
®
vergaderingen, raadpleegt u de Polycom CX5000 System User's Guide. U vindt deze
gebruikershandleiding op:
http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/voice/index.html.
WEES VOORZICHTIG. De camerakop is breekbaar en kan beschadigd raken door stoten.
Zorg dat u de camerakop niet tegen het tafelblad of andere voorwerpen stoot. De garantie
geldt niet voor beschadiging of scheefstand van de camerakop ten gevolge van verkeerd
gebruik, ongevallen of stoten.

Polycom, Inc.
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De Polycom CX5000-eenheid plaatsen
Een juiste plaatsing van de Polycom CX5000-eenheid is essentieel voor het beste resultaat
van uw conferenties en vergaderingen. Kies de locatie voor de Polycom CX5000-eenheid
volgens deze richtlijnen:
•

Kies een goed geventileerde, vlakke, egale, schone en droge locatie.

•

Voor het beste resultaat kiest u een locatie dicht bij het midden van een
vergadertafel die niet langer is dan 4,50 meter.

•

Plaats het aansluitkastje op een goed geventileerde, schone en droge locatie, en
niet op een looproute.

Het aansluitkastje installeren en de aansluitingen maken
Als de volgende voorzorgen niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel of
dodelijke ongevallen door elektrische schokken of brand, of tot schade aan de Polycom
CX5000-eenheid en het aansluitkastje.
• Gebruik uitsluitend het aansluitkastje en de wisselstroomkabel die bij de Polycom
CX5000-eenheid zijn meegeleverd.
•

Gebruik geen bijzondere voedingsbronnen zoals generatoren of omzetters, ook niet
als de spanning en de frequentie geschikt lijken te zijn. Gebruik uitsluitend
wisselstroom uit een standaard wandcontactdoos.

•

Gebruik een goed geaarde wandcontactdoos waar een geaarde stekker in past.
Verwijder de aardingsvoorzieningen niet. Als de stekker niet in de
wandcontactdoos past, laat u de verouderde wandcontactdoos door een elektricien
vervangen.

•

Gebruik de Polycom CX5000-eenheid nooit in een vochtige of natte omgeving.

•

Zorg dat er nooit vloeistof wordt gemorst op de Polycom CX5000-eenheid, het
aansluitkastje of de kabels en netsnoeren.

Nadat u de Polycom CX5000-eenheid op een tafel hebt geplaatst zoals eerder is
beschreven, kunt u de kabels aansluiten op het aansluitkastje. Selecteer een geschikte
voedingsbron voor de Polycom CX5000-eenheid aan de hand van de volgende richtlijnen:
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Aansluitingen van het aansluitkastje en het systeem:
Leg het aansluitkastje, de RJ45-netwerkkabel, de RJ11-telefoonkabel en het netsnoer
klaar. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het netsnoer en de andere kabels
kunt aansluiten op het aansluitkastje, de Polycom CX5000-eenheid en uw computer.
1. Sluit de 26-pins stekker van de systeemkabel van de Polycom CX5000-eenheid
aan op het aansluitkastje. Druk de stekker stevig aan en controleer of de stekker
stevig vastzit.
2. Sluit het ene uiteinde van de RJ11-telefoonkabel (minimaal 26 AWG) aan op de
RJ11-connector op het aansluitkastje en het andere uiteinde op een actieve RJ11telefoonaansluiting (PSTN). Sluit de RJ11-telefoonkabel altijd eerst aan op het
aansluitkastje. Sluit vervolgens de juiste telefoonadapter aan op het andere
uiteinde van de RJ11-kabel en steek ten slotte de adapter in de telefoonconnector.
De RJ11-aansluiting wordt gebruikt in de Verenigde Staten en Canada.
3. Sluit het ene uiteinde van de RJ45-netwerkkabel aan op de RJ45-connector van
het aansluitkastje en het andere uiteinde op een actieve Ethernetnetwerkconnector (RJ45).
4. Sluit het netsnoer aan op het aansluitkastje. De systeemkabel, het netsnoer, de
RJ11-kabel en de RJ45-kabel moeten aangesloten zijn.
Sluit de RJ11-telefoonkabel altijd eerst aan op het aansluitkastje. Sluit vervolgens de
juiste telefoonadapter aan op het andere uiteinde van de RJ11-kabel en steek ten slotte
de adapter in de telefoonconnector.

5. Sluit de USB-kabel van de Polycom CX5000-eenheid aan op de computer.

Polycom, Inc.
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6. Sluit de netstekker aan het andere uiteinde van het netsnoer aan op een
wandcontactdoos.
De aansluiting ziet er nu als volgt uit:

Bevestig de systeemkabel zo nodig met tape aan het tafelblad en/of de vloer.

De Polycom CX5000-eenheid is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik. Verwijder het
camerakapje voordat u de Polycom CX5000-eenheid in gebruik neemt.

Leg het kapje op minimaal 2 meter afstand van de eenheid om beïnvloeding van de
geluidskwaliteit te voorkomen.
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Extern toetsenblok en satellietmicrofoons aansluiten
Er worden een extern toetsenblok en twee satellietmicrofoons meegeleverd om te voldoen
aan de eisen van grotere vergaderruimtes, waar personen verder van de Polycom CX5000eenheid af zitten dan gebruikelijk.
In de onderstaande afbeelding ziet u hoe het externe toetsenblok en de microfoons kunnen
worden geplaatst om de prestaties van de Polycom CX5000-eenheid in een grotere ruimte
te verbeteren.

Aansluiting van het externe toetsenblok:
Sluit de USB-stekker van het externe toetsenblok aan op een van de USB-poorten aan
de achterzijde van de Polycom CX5000-eenheid.

Polycom, Inc.

19

Polycom CX5000 Installatiehandleiding

Installatie van de satellietmicrofoons:
1. Houd de Polycom CX5000-eenheid voorzichtig ondersteboven, zodat de twee
RJ11-aansluitingen aan de onderzijde zichtbaar worden.
2. Sluit de RJ11-stekkers van de beide satellietmicrofoons aan op de RJ11connectoren aan de onderzijde van de eenheid.

3. Leid de RJ11-kabels door de kabelgleuf. Zorg dat de kabels stevig vastzitten en
niet buiten de kabelgleuf uitsteken.

4.
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Zet de Polycom CX5000-eenheid rechtop op tafel en controleer of de eenheid
stevig staat en niet wiebelt ten gevolge van de RJ11-kabels. Als de eenheid niet
stabiel op tafel staat, keert u terug naar de vorige stap en zorgt u dat de RJ11kabels stevig in de kabelgleuf vastzitten.
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Instructies voor het reinigen
Reinig de voet van de Polycom CX5000-eenheid en het aansluitkastje uitsluitend met een
droge doek. Gebruik voor de camerakop (spiegels en lens) een lensreinigingsdoek van
microvezels (verkrijgbaar bij leveranciers van camera's en telescopen) en volg de
onderstaande instructies.

De lenzen en spiegels van de Polycom CX5000-eenheid reinigen:
1. Raak de lenselementen en de reflecterende oppervlakken van de spiegels niet aan.
Vingerafdrukken op het reflecterende spiegeloppervlak moeten direct worden
gereinigd. Oefen niet meer dan een lichte kracht uit.
2. Voordat u een van de lenzen gaat schoonmaken, gebruikt u een zacht
lensborsteltje of een busje met perslucht om voorzichtig alle stof, vuil en andere
materialen te verwijderen die het oppervlak van de lenzen zouden kunnen
beschadigen. Gebruik vervolgens zachte lensreinigingsdoeken, een pluisvrije
katoenen doek of een schoon wattenstaafje om het lensoppervlak voorzichtig
schoon te vegen.
3. Als er nog vet of vuil op de lenzen is achtergebleven, gebruikt u een
lensreinigingsoplossing (bijvoorbeeld een lens- of glasreiniger) om de
verontreiniging te verwijderen. Spuit de reinigingsvloeistof nooit direct op de lens.
Hierdoor kan de vloeistof in het apparaat terechtkomen. Breng de
reinigingsvloeistof aan op een schone, zachte doek of een wattenstaafje. Veeg
vervolgens met de doek of het wattenstaafje de verontreiniging schoon door onder
lichte druk cirkelvormige bewegingen te maken. Als u teveel druk uitoefent,
bijvoorbeeld wanneer u harde vuildeeltjes van het lensoppervlak probeert te
verwijderen, kan de coating van de lenzen beschadigd raken.
4. Reinig de spiegels op dezelfde manier. Als u teveel druk uitoefent, kunt u de
coatings beschadigen en de spiegels uit positie brengen.

Wees voorzichtig bij het reinigen van de lenzen en de spiegels. De camerakop is
breekbaar en gevoelig. De garantie geldt niet voor beschadiging of scheefstand van de
camerakop ten gevolge van verkeerd gebruik, ongevallen of stoten.

Polycom, Inc.
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Bijlage A: Internationale telefoonadapters
Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de juiste telefoonadapter voor uw land
of regio vinden.

日本 - Japan

Deutschland - Duitsland

India

France - Frankrijk

Italia - Italië

Australia - Australië
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Nederland
Belgique - België

Sverige - Zweden

Danmark - Denemarken
Portugal
Norge - Noorwegen
Suomi - Finland

Svizzera - Zwitserland
Suisse - Zwitserland
Schweiz - Zwitserland

México
United States - Verenigde Staten
新加坡 - Singapore
(RJ11)
South Africa - Zuid-Afrika

Brasil - Brazilië

Polycom, Inc.
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한국 - Zuid-Korea

香港 - Hong Kong

United Kingdom - Verenigd
Koninkrijk
Ireland - Ierland
New Zealand - Nieuw-Zeeland
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Bijlage B: Gebruiksrechtovereenkomst
(EULA) voor software
LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE
SOFTWARE VOOR EEN GELICENTIEERD APPARAAT
Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Licensing, GP en u. Lees
de voorwaarden zorgvuldig door. Deze voorwaarden gelden voor de software die deel uitmaakt
van het gelicentieerde apparaat. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Microsoftupdates en supplementen voor deze software, tenzij daarbij andere voorwaarden worden vermeld.
In het laatste geval gelden de bij de updates en supplementen vermelde voorwaarden.
Door gebruik te maken van het gelicentieerde apparaat, stemt u in met deze voorwaarden.
Als u de voorwaarden niet accepteert, mag u het gelicentieerde apparaat niet gebruiken,
maar moet u het bij de winkel inleveren in ruil voor restitutie of een tegoedbon.
Mits u zich aan deze licentievoorwaarden houdt, gelden de hieronder vermelde rechten
voor elke door u verkregen licentie.
1. OVERZICHT. Er wordt een softwarelicentie verleend per exemplaar per gelicentieerd
apparaat. Het gelicentieerde apparaat is het apparaat waarop u de software gebruikt.
2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LICENTIE. De software wordt in licentie gegeven, niet
verkocht. Deze overeenkomst geeft u uitsluitend enkele rechten op het gebruik van de
software. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij de geldende wetgeving u,
niettegenstaande deze beperking, aanvullende rechten geeft, mag u de software uitsluitend
gebruiken zoals uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst. Hierbij dient u alle
technische beperkingen in de software te respecteren die ervoor zorgen dat u deze uitsluitend
op bepaalde manieren kunt gebruiken. U mag (a) de technische beperkingen in de software
niet omzeilen of opheffen; (b) de software niet aan reverse-engineering onderwerpen,
decompileren of disassembleren, behalve en uitsluitend voor zover dit niettegenstaande deze
beperking krachtens de geldende wet uitdrukkelijk is toegestaan; (c) geen kopieën van de
software maken; (d) de software niet publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; en (e)
de software niet verhuren, leasen of uitlenen.
3. PER REFERENTIE OPGENOMEN OVERHEIDSBEPALINGEN. Indien u de Amerikaanse
overheid vertegenwoordigt, worden de volgende FAR-bepalingen (Federal Acquisition Rules)
geacht per referentie in deze overeenkomst te zijn opgenomen. De in deze overeenkomst
opgenomen versies van de bepalingen zijn de versies die in uw overheidscontract zijn
vermeld:
52.222-26, Equal Opportunity
52.222-35, Affirmative Action for Special Disabled and Vietnam Era Veterans
52.222-36, Affirmative Action for Workers with Disabilities
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4. GESCHILLEN MET DE KLANT. Indien wij, naar eigen inzicht en goeddunken, besluiten een
vordering in te dienen jegens een Amerikaanse overheidsklant met betrekking tot deze
overeenkomst of een overheidscontract dat van toepassing is op het gebruik van het
gelicentieerde apparaat, stemt u ermee in volledig mee te werken aan de gerechtelijke
afhandeling van de betreffende vordering, waaronder mede begrepen het uit uw naam
indienen van de vordering ten behoeve van ons en het aantekenen van beroep bij een
Amerikaanse beroepsinstantie of federale rechtbank. Wij accepteren de verantwoordelijkheid
voor alle redelijke en gedocumenteerde kosten die u vooruitbetaalt en voor de feitelijke
gerechtelijke afhandeling en vereffening van al dergelijke vorderingen, inclusief de betaling
van alle kosten die wij in verband met deze vorderingen maken. Elke vergoeding die uit
hoofde van de vordering aan u wordt toegekend dient, voor zover deze meer bedraagt dan het
verschuldigde bedrag, aan ons te worden uitbetaald.
5. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software zijn de exportwetten en -voorschriften van de
Verenigde Staten van toepassing. U dient alle voor de software geldende zijnde binnenlandse
en internationale exportwetten en -voorschriften na te leven. Deze wetten leggen onder meer
beperkingen op aan bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie
www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.
6. GELDEND RECHT. Het recht van de Amerikaanse staat Washington is van toepassing op de
interpretatie van deze overeenkomst en geldt voor alle vorderingen met betrekking tot
schending van de overeenkomst, ongeacht eventuele voorzieningen betreffende
rechtsconflicten.
7. BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADE. U kunt tegenover Microsoft en diens
wederverkoper uitsluitend aanspraak maken op een vergoeding voor directe schade tot het
bedrag dat u voor de software hebt betaald, met een maximum van $100. U kunt geen
aanspraak maken op vergoeding van enige andere schade, waaronder mede begrepen
gevolgschade, winstderving en speciale, indirecte of incidentele schade.
Deze beperking geldt, voor zover dit krachtens de geldende wet toegestaan is, (a) voor alle
aspecten die verband houden met de software, services, content (inclusief programmacode)
op internetsites van derden of programma's van derden; en (b) voor claims met betrekking tot
contractbreuk, niet-nakoming van garantie, waarborg of toezegging, aansprakelijkheid,
nalatigheid of andere vormen van onrechtmatige daad. Dit geldt ook indien (x) reparatie,
vervanging of restitutie van de software uw schade of verliezen niet volledig compenseert; of
(y) Microsoft op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van deze schade.
Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade
niet toe, dus de bovengenoemde beperking of uitsluiting is op u mogelijk niet van toepassing.
De beperkingen of uitsluitingen gelden wellicht ook niet voor u omdat uw land de uitsluiting of
beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade mogelijk niet toestaat.
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