
PACOM Software Agreement (SUA) är vårt sätt att framtidstrygga våra kunders 
systemintegration. Vi tar på oss ansvar för uppdatering av drivrutiner, integration mot 
undersystem, utveckling av ny funktionalitet och support av befintlig mjukvara.  

PACOM SUA (Software Upgrade Agreement) är designat på ett sätt som ska tillföra högsta möjliga värde för kunden. Vi vet 
att våra kunder tänker långsiktigt vid val av systemleverantör och vi vill därför försäkra oss om att du kan känna dig trygg 
när du väljer våra lösningar.  
 
Ett SUA avtal innebär därför att, genom tydligt ägandeskap och ansvar för gränssnitten mot undersystemen säkerställer vi 
funktionen mellan säkerhetssystemen i linje med den utveckling eller uppdatering av undersystemet som sker hos tredjepart.  
På så sätt behöver inte du som kund investera i ny mjukvara varje gång ett undersystem genomgår en förändring.  

Genom att teckna SUA säkerställer du dessutom framtida utveckling och uppdateringar av integrationsplattformen samt att 
systemet har stöd i framtida funktioner. Avtalet innefattar även support för de tre senaste mjukvaruversionerna vilket gör att 
du kan känna att det alltid finns hjälp att tillgå samtidigt som du kostnadsfritt får tillgång till den senaste mjukvaruversionen.  

DATABLAD
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Säkerställer uppdatering av funktion 
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Säkerställer framtida utveckling/
uppdatering av mjukvara 
 
Säkerställer tillgång till ny 
funktionalitet 
 
Ger tillgång till support 
 
 Säkrar din investering 
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Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems 

SUA avtalet innebär att kunden får rätten att kostnadsfritt uppgradera sin mjukvara/firmware till den senaste versionen 
av PACOM teknologin så fort den har släppts ut på marknaden. Det är inget krav på omedelbar uppdatering, men det 
rekommenderas av Pacom då support endast gäller för de tre senaste mjukvaruversionerna. 

Värdet av ett SUA avtal ligger även i PACOMs åtagande att tillhandahålla kontinuerligt förbättrade säkerhetslösningar 
genom betydande investeringar i R&D och meritlista för att ha levererat produkter av hög kvalitet. Våra kunder kan vara 
säkra på att nya versioner av mjukvara kommer att släppas kontinuerligt och därmed gynnas våra kunder av SUA. 

SUA är bindande under tre år, där det första året ingår i licenspriset. Mjukvaruuppdateringsavtalet utgör en årlig kostnad på 
18% av värdet på mjukvaran (listpris). 

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 004 01 USN-SUA PACOM Unison SUA möjliggör för kunden att få tillgång till alla 

mjukvaruuppdateringar för Pacom Unison allteftersom dessa släpps på marknaden. 

SUA är ett 3 årigt avtal som faktureras på årsbasis. Den årliga avgiften baseras på 

MSRP för Unison mjukvara. 
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