För information

Till universitetet/högskolan
Angående avtal om digital distribution av UR-program till universitet och högskolor
UR bygger under hösten upp ett system för digital distribution av tv- och radioprogram samt
annat webb-baserat material till landets universitet och högskolor. Det planeras vara i drift
den 1 januari 2007. Systemet innebär att program och programinformation (metadata) finns
att tillgå på server hos UR. Från denna kan lärosäten via internet hämta hem mediefiler för
lagring på egen server. Från lärosätets server kan sedan program ”streamas” till datorer
anslutna till lärosätets nätverk. Lärosätet har också rätt att själv bränna/kopiera DVD/CDskivor för utlåning till studenter och lärare. För detaljerad information, se bilagt
informationsblad.
Ovanstående har möjliggjorts genom ett unikt avtal med upphovsrättsorganisationen
Copyswede och genom ett intensivt utvecklingsarbete som UR bedrivit inom ramen för
projektet ”Distribution 2008”.
För att ert lärosäte skall ha rätt att använda UR-program krävs avtal mellan inblandade parter,
ett avtalspaketet som består av:
1. Normalavtal mellan UR/Copyswede och ert lärosäte avseende nyttjande av UR-program
inkl. bilaga angående verksamhetsområden för nyttjandet
2. URs tillstånd för nyttjande av UR-program
3. Copyswedes tillstånd för nyttjande av UR-program
För er information översändes här avtalsmallar mm. Det är vår förhoppning att det nya
systemet för digital distribution ska vara till nytta och glädje för ert lärosäte och att lärosätet
är berett att sluta avtal med UR/Copyswede. De tillfälliga distributionslösningar som under
året tillämpats för olika lärosäten upphör den 31 december 2006. I väntan på att formellt avtal
ingås, vilket kan ta viss tid, är UR/Copyswede berett att ge lärosätet rätt att påbörja
användning av UR-program under förutsättning av att de i avtallsmallarna ingående villkoren
accepteras.
Kontaktpersoner:
• Avtal med UR/Copyswede: Thomas Boström, bolagsjurist, 08-784 6318, tbo@ur.se
• URs nya distributionssystem: Bo Svanteson, projektutvecklare, 08-7844388, bos@ur.se
Krister Widell, projektledare, 08-784 42 41, kwi@ur.se

Stockholm den 22 november 2006

Bo Svanteson

