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Endringslogg for Rammeavtale fra Maritech Systems AS 

Versjon Hva er nytt? Tidligere versjon 

31.08.2021 Maritech tilbyr to nye tjenester til sine Kunder, og 
disse er tatt inn som ekstra bilag til rammeavtalen: 
Bilag 7 SaaS-avtale og Bilag 8 AMS-avtale.  

Bilag 7 SaaS-avtale gjelder kunder som kjøper 
SaaS-tjenester fra Maritech. Kunder får tilgang til 
SaaS-tjenester basert på et løpende abonnement 
kalt SaaS-lisens. Bilag 7 pkt. 3 første avsnitt og 
Vedlegg 1 til Bilag 7 Standard SLA forklarer hva 
som er inkludert i SaaS-lisensen. 

Bilag 8 AMS-avtale gjelder Kundens tilgang til 
Application Management Services (AMS) fra 
Maritech. Bilag 8 gjelder for både «on premise»-
løsninger og SaaS-tjenester som leveres på 
Maritechs standardprodukter. AMS inkluderer 
support på telefon, web, epost med en garantert 
responstid. Kunden kan i tillegg kjøpe Utvidet AMS, 
som raskere responstid og 
applikasjonsmonitorering. 

Generell avtaletekst er oppdatert med informasjon 
om nye Bilag 7 og 8. Definisjonen av 
kontaktinformasjon i pkt. 4 er forenklet med en 
henvisning til Maritechs nettside. Det samme er 
definisjonen av Produktene. Nytt pkt. 2.4 viser hvilke 
bilag som inngår i Rammeavtalen. I definisjonen av 
avrop er det presisert at avrop kan inkludere 
spesielle vilkår, som kan gå foran standardvilkårene 
i Rammeavtalen.  

Bilag 2 er oppdatert for å ta hensyn til de nye 
tjenestene SaaS-tjenester og AMS. 

Bilag 6 Skytjenesteavtale er presisert for å skille 
mellom skytjenestekonto-tjenester og SaaS-
tjenester fra Maritech.  

To siste bilag får nytt bilagsnummer: Bilag 9 – 
Databehandleravtale og Bilag 10 – Endringer i 
Avtalen. 

maritech.com/agreement

26.06.2018 Rammeavtale bilag 6 – Skytjenesteavtale: Ordet 
«Norge» ble med virkning fra 6. juli 2018 endret til 
«EU/EØS» i punkt 1 fjerde og femte avsnitt, punkt 
2 første avsnitt og punkt 5 første avsnitt.  

Rammeavtalen Bilag 7 – Databehandleravtale: 
Hele bilag 7 ble erstattet av nytt bilag 7 for å 
overholde de nye kravene i GDPR. 

https://maritechseafood.com/wp-
content/uploads/2019/02/2018-
06-26-Rammeavtale-fra-
Maritech-Systems-AS.pdf 
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11.04.2017 Rammeavtale med bilag fra Maritech: 
• Generell avtaletekst
• Bilag 1 – Standard salgs- og

leveringsbetingelser
• Bilag 2 – Sluttbrukeravtale
• Bilag 3 – Vedlikeholdsavtale
• Bilag 4 – Supportberedskapsavtale
• Bilag 5 – Konsulentbistandsavtale
• Bilag 6 – Skytjenesteavtale
• Bilag 7 – Databehandleravtale
• Bilag 8 – Endringer i Avtalen

https://maritechseafood.com/wp-
content/uploads/2019/02/2017-
04-11-Rammeavtale-Maritech-
Systems-AS.pdf 


