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Este Contrato de Certificação de Candidato Axis (“Contrato”) é firmado entre você e Axis Communications AB, registro 
empresarial nº 556253-6143, com endereço na Emdalavägen 14, SE-223 69 Lund, Suécia (“Axis”), e rege sua participação 
no Programa de Certificação Axis para se tornar um Profissional Certificado Axis. 

ESTE CONTRATO FOI OFERECIDO A VOCÊ PELA AXIS COMO PARTE DOS MATERIAIS E DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS 
RELACIONADOS AO SEU EXAME (CONFORME DEFINIDO ABAIXO). CONSEQUENTEMENTE, FOI-LHE FORNECIDO 
TEMPO PARA LER E ESTUDAR OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO ANTES DO EXAME. AO CLICAR NO BOTÃO 
“SIM”, OU DE OUTRA FORMA ATIVANDO E/OU INICIANDO O EXAME, VOCÊ CONCORDA EM CUMPRIR COM OS 
TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. A AXIS PEDE, PORTANTO, QUE VOCÊ TENHA CERTEZA DE QUE 
COMPREENDEU DEVIDAMENTE O CONTRATO EM SUA ÍNTEGRA ANTES DE CONCORDAR COM SEUS TERMOS E 
CONDIÇÕES. NOTE QUE, AO ACEITAR ESTE CONTRATO, VOCÊ TAMBÉM CONCORDA COM A COLETA, USO E 
TRANSFERÊNCIA PELA AXIS DOS SEUS DADOS PESSOAIS NOS TERMOS DA SEÇÃO 6, ABAIXO. EM PARTICULAR, SEU 
CONSENTIMENTO INCLUI O CONSENTIMENTO ESPECÍFICO PARA QUE A AXIS TRANSFIRA SEUS DADOS PESSOAIS 
PARA OUTROS PAÍSES (POR EXEMPLO, UM PAÍS FORA DA UNIÃO EUROPEIA E/OU ÁREA ECONÔMICA EUROPEIA). SE 
VOCÊ NÃO CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO, INCLUINDO, SEM 
LIMITAÇÃO, A SEÇÃO 6, POR FAVOR, ABSTENHA-SE DE CLICAR NO BOTÃO “SIM”. NESSE CASO, ENTRE EM CONTATO 
COM A AXIS PARA OBTER INFORMAÇÃO DE COMO SOLICITAR UM REEMBOLSO DAS TAXAS DE EXAME APLICÁVEIS.

1. Definições
Certificação significa a certificação concedida pela Axis para você após a conclusão bem-sucedida do 
Exame e sua conformidade com os Requisitos de Certificação.

Exame significa o teste de vídeo em rede projetado pela Axis para o qual você se registrou.

Site do Programa de Certificação significa o site do programa de Certificação localizado em www.axis.
com/learning/certification-program no qual constam requisitos específicos adicionais referentes ao 
Exame.

Requisitos de Certificação significam as exigências especificadas ou mencionadas neste Contrato e no 
Site do Programa de Certificação que o Candidato deve atender para que possa utilizar e manter a 
Certificação e o Logotipo.

Logotipo significa o Logotipo de Profissional Certificado Axis, especificamente desenvolvido pela Axis 
para a Certificação.

Conhecimento do Vídeo em Rede significa o conhecimento que é objeto da Certificação, ou seja, 
Profissional Certificado Axis.

Dados Pessoais significam quaisquer informações que possam ser utilizadas para identificar ou contatar 
você como indivíduo, tal como o seu nome, endereço ou e–mail.

Pearson VUE significa Pearson VUE 80 Strand, London, WC2R ORL, que é o fornecedor da Axis no que 
diz respeito à administração do Exame.

2. Certificação
2.1 Requisitos para Certificação

Para utilizar a Certificação, você deverá:
 > Pagar as taxas de exame aplicáveis;
 > Aceitar os termos e condições deste Contrato antes de completar o Exame;
 > Ser aprovado no Exame e completar quaisquer requisitos do curso e quaisquer outros requisitos 

adicionais especificados no Site do Programa de Certificação;
 > Manter seus dados para contato atualizados com a Pearson VUE e com a Axis.
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2.2 Alteração de Requisitos para Certificação

A Axis reserva o direito de alterar os Requisitos para Certificação, sem justa causa ou aviso prévio, 
incluindo, mas não limitado, a especificar uma data para expiração da Certificação, alterar preparações 
recomendadas e/ou exigidas e alterar os objetivos do teste, conteúdo do teste, nota de aprovação, tipo 
de item de teste, tempo permitido para o teste e plataforma de realização do teste para a Certificação. 
Além disso, a Axis poderá, sem justa causa ou aviso prévio, exigir que você atualize sua Certificação, 
solicitando-lhe que refaça o exame e/ou assine uma nova versão deste Contrato com a Axis. Os 
Requisitos para Certificação do Programa de Certificação Axis mais recentes podem ser encontrados no 
Site do Programa de Certificação.

2.3 Certificação

Após a conclusão dos Requisitos para Certificação aplicáveis e recebimento da Certificação, e sujeito aos 
termos deste Contrato, a Axis concede a você o direito de uso pessoal, revogável, não-exclusivo, não-
transferível, não-cedível ou sub-licenciável da Certificação apenas com a finalidade de promover a sua 
qualificação em relação à utilização do Conhecimento do Vídeo em Rede que seja aplicável . A Certificação 
não pode ser utilizada para qualquer outra finalidade.

2.4 Direitos e Restrições Quanto ao Uso do Logotipo

Após a conclusão dos Requisitos para Certificação aplicáveis e recebimento da Certificação, e sujeita aos 
termos deste Contrato, a Axis concede a você o direito de uso pessoal, não-exclusivo e não-transferível 
do Logotipo em seu currículo (curriculum vitae), cartões de visita, materiais de marketing, papel timbrado 
e website, exclusivamente no tocante à prestação de seus serviços relacionados à Axis.

O uso do Logotipo está sujeito aos termos e condições deste Contrato e as diretrizes de utilização do 
Logotipo da Axis disponíveis no Site do Programa de Certificação, sujeitos a alterações discricionárias da 
Axis. Consequentemente, por favor, mantenha-se informado sobre o conteúdo do Site do Programa de 
Certificação, visitando o site regularmente. Você concorda em não utilizar o Logotipo de qualquer 
maneira que possa vir a diminuir, manchar ou danificar imagem ou reputação da Axis ou o reconhecimento 
associado com o Logotipo. Mediante solicitação, você concorda em fornecer prontamente para a Axis, 
às suas custas, amostras de todos os materiais que apresentam o Logotipo. Você concorda em não 
apresentar qualquer pedido de registo de qualquer marca, nome ou domínio para o Logotipo ou qualquer 
outra marca semelhante ao Logotipo, e a não utilizar ou permitir o uso das marcas registradas da Axis 
ou variações potencialmente semelhantes das marcas registradas da Axis como parte de seu nome 
empresarial, nome fantasia, nomes de produtos, serviços ou domínios, ou nome empresarial, nome 
fantasia, nomes de produtos, serviços ou domínios de terceiros.

Você concorda que o Logotipo é de propriedade única e exclusiva da Axis. Você não irá, a qualquer momento 
durante a vigência ou após o término deste Contrato, registrar ou tentar registrar o Logotipo (ou qualquer 
outra marca potencialmente semelhante), ou reclamar qualquer direito, contestar o uso, ou de outra forma 
afetar adversamente a validade do Logotipo em qualquer lugar do mundo. Você concorda em não interferir 
ou iniciar qualquer tipo de ação ou processo judicial ou administrativo em relação aos direitos e título 
da Axis em relação ao Logotipo ou quaisquer outras marcas comerciais ou logotipos da Axis.

2.5 Duração

Este Contrato será considerado efetivo no momento de sua aceitação e permanecerá eficaz até o seu 
término pela Axis ou por você nos termos da Seção 2.6 abaixo.

2.6 Término

Você poderá rescindir este Contrato a qualquer momento, mediante notificação por escrito à Axis. A 
Certificação é válida por um período de três (3) anos após a data de aprovação no Exame. Depois disso, 
você é obrigado a refazer o Exame ou um exame semelhante indicado pela Axis. Além disso, a Axis 
reserva o direito de rescindir este Contrato a qualquer momento, sem justa causa, e revogar a sua 
Certificação mediante notificação por escrita enviada para você (enviada para o seu último endereço e 
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e-mail conhecidos). Quando do término deste Contrato e após o vencimento da Certificação, todos os 
direitos relacionados com a sua Certificação, incluindo todos os direitos de uso da Certificação e do 
Logotipo, serão encerrados imediatamente. Salvo disposição em contrário, você não terá mais direitos 
ou obrigações decorrentes do presente Contrato após seu término.

3. Cumprimento com as Regras de Examinação
Você concorda em cumprir com todas as regras dos testes solicitadas pela Axis e/ou Pearson VUE 
incluindo, mas não se limitando, as seguintes:

3.1 Não Trapacear

Você concorda que todos os trabalhos enviados por você na execução do Exame e em satisfação dos 
Requisitos para Certificação, incluindo as respostas, trabalhos e resoluções do Exame e Dados Pessoais 
são integralmente seus. Você não irá: (i) fornecer ou aceitar ajuda imprópria; ou (ii) utilizar materiais não 
autorizados na tentativa de cumprir com os Requisitos para Certificação.

3.2 Conduta Indevida

Você concorda em não: (i) falsificar sua identidade ou personificar outro indivíduo; (ii) forjar a Certificação, 
os resultados do Exame, cartões de identificação ou quaisquer outros dados do Exame; (iii) engajar em 
conduta fraudulenta ou se apresentar como Certificado quando você não atendeu com sucesso os 
Requisitos para Certificação aplicáveis; (iv) utilizar indevidamente ou divulgar o nome de usuário e/ou 
senha ou quaisquer outras identidades de Certificação; e/ou (v) engajar em qualquer outra conduta 
indevida que poderia ser considerada pela Axis, a seu exclusivo critério, como comprometedora da 
integridade, segurança ou confidencialidade do Exame ou da Certificação.

3.3 Não Divulgação

Você entende e concorda que o Exame é informação confidencial e proprietária da Axis. Você concorda 
em manter a confidencialidade do Exame nos termos da Seção 10 abaixo. Ademais, você concorda em 
não solicitar a qualquer outra pessoa que divulgue o Exame ou qualquer parte do Exame para você.

3.4 Não Desviar a Utilização do Exame

Você concorda em não copiar, publicar, colocar a venda, vender, apresentar publicamente ou demonstrar, 
distribuir de qualquer maneira ou de outra forma transferir, modificar, fazer trabalho derivado, engenharia 
reversa, decompor, desmembrar ou traduzir o Exame ou qualquer parte do Exame.

3.5 Política de Reexame

Caso você não seja aprovado no Exame, você poderá refazê-lo após um período mínimo de quatorze (14) 
dias contados da primeira tentativa. Caso você não seja aprovado na segunda tentativa, você deverá 
esperar um período mínimo de um (1) mês contado da segunda tentativa para refazer o Exame de 
Certificação. Quando você for refazer o Exame, você deverá pagar uma nova taxa de realização do 
Exame. Uma vez aprovado no Exame, você não poderá realizar o mesmo exame novamente, a não ser 
que os objetivos do exame tenham alterado. No entanto, você poderá realizar o Exame novamente três 
(3) meses antes da data de validade da sua Certificação. Informações adicionais desta política estão 
disponíveis no Site do Programa de Certificação.

4. Ações da Axis em Caso de Não Cumprimento
Você entende e concorda que, se por qualquer razão e a critério razoável da Axis, a Axis acreditar que o 
resultado de seu Exame não reflete com precisão seu conhecimento ou domínio real do assunto objeto 
do Exame, a Axis reserva-se no direito de negar a você a continuidade na participação do Exame, 
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cancelar o resultado de um Exame em que você foi aprovado, cancelar seu status de Certificado e 
quaisquer outros direitos conferidos anteriormente para você pela Axis, e de proibir permanentemente 
sua participação em qualquer outro Programa de Certificação Axis.

5. Representações e Garantias
5.1 Por você

Você representa e garante que: (i) irá evitar qualquer conduta que possa vir a danificar o reconhecimento 
e reputação da Axis ou seus produtos; e (ii) não fará qualquer representação, garantia ou promessa em 
nome da, ou obrigando a, Axis.

5.2 Isenção

A Axis não faz e você não recebe nenhuma garantia de qualquer tipo, explícita, implícita ou decorrente 
de lei, relacionada ou de qualquer maneira advinda deste Contrato. A Axis especificamente nega qualquer 
garantia implícita da comerciabilidade, aptidão para um determinado propósito e não-violação de 
qualquer direito de terceiros.

6. Privacidade
Ao participar do Programa de Certificação Axis e ao realizar o Exame, você deverá providenciar à Axis 
e/ou Pearson VUE certos Dados Pessoais.

A Axis utilizará tais Dados Pessoais para operar e administrar o Programa de Certificação Axis incluindo 
mas não se limitando a processos necessários para manter seu status de Certificado no âmbito do programa. 
A Axis poderá, também, utilizar seus Dados Pessoais para verificar a qualificação de Parceiros de Canais da 
Axis (para mais informações sobre o Programa de Parceiros de Canais acesse www.axis.com/partners/
channel-partner-program). Dados Pessoais coletados através e/ou juntamente com a Pearson VUE poderão 
ser processados juntamente com os dados obtidos exclusivamente pela Axis.

Em razão do disposto acima, ao assinar este Contrato, você aceita e concorda que:
I. A Axis poderá, individualmente ou em conjunto com a Pearson VUE, utilizar, armazenar, organizar  
 ou de qualquer outra forma processar seus Dados Pessoais para os propósitos de operar e  
 administrar Programa de Certificação Axis e se comunicar com você dentro do escopo do Programa  
 de Certificação Axis;
II. A Axis poderá utilizar, armazenar, organizar ou de qualquer outra forma processar os resultados do  
 Exame (tais como a nota do Exame, as respostas fornecidas e tempo necessário para completar o  
 teste), juntamente com os seus Dados Pessoais para fins comerciais internos, tais como análises  
 estatísticas e verificação de Parceiros de Canais da Axis;
III. A Axis poderá compartilhar e transferir os resultados do seu Exame e/ou seus Dados Pessoais para  
 a empresa que você declarou como seu empregador quando de sua inscrição para o Exame ou ao  
 seu empregador razoavelmente assumido (o que for aplicável), caso solicitado por tal empregador,  
 com a finalidade de verificar se o seu empregador está qualificada no âmbito do Programa de  
 Parceiros de Canais da Axis.
IV. Para os mesmos propósitos descritos em I – III acima, a Axis poderá compartilhar e transferir seus  
 Dados Pessoais para suas afiliadas (listadas no Anexo 1) e empresas terceirizadas que prestam  
 serviços à Axis (incluindo suas filiadas), relativamente ao Programa de Certificação Axis.  
 Consequentemente, os seus Dados Pessoais poderão ser processados na Suécia, no país em que  
 você realizar o Exame e no país em que reside (ou qualquer país vizinho dependendo de onde a  
 afiliada relevante da Axis estiver estabelecida).

No tocante ao item IV acima, por favor, tenha a certeza de que qualquer empresa terceirizada processando 
seus Dados Pessoais em nome da Axis é obrigada a manter a confidencialidade de seus Dados Pessoais 
e a implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger seus Dados Pessoais 
contra a destruição acidental ou ilícita, perda acidental, alteração, divulgação ou acesso não autorizado. 
Tal empresa terceirizada também está proibida de utilizar seus Dados Pessoais para quaisquer outros fins 
que não a prestação de serviços para a Axis (incluindo suas filiadas).
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Por favor, note que você tem o direito de enviar anualmente e gratuitamente para a Axis um pedido por 
escrito solicitando à Axis que te informe seus Dados Pessoais estão sendo processados, quais de seus 
Dados Pessoais são processados pela Axis, onde seus Dados Pessoais foram coletados, a finalidade do 
processamento e para quais destinatários ou categorias de destinatários os seus Dados Pessoais foram 
transferido. Tal solicitação poderá ser feita para o endereço indicado no preâmbulo do presente Contrato.
Você tem o direito de revogar o seu consentimento para o processamento de seus Dados Pessoais pela 
Axis a qualquer momento, mediante notificação à Axis. Ao fazer isso, você vai impedir que a Axis colete 
Dados Pessoais adicionais ou complete ou altere Dados Pessoais já coletados.

Finalmente, caso você acredite que qualquer parte de seus Dados Pessoais que estão sendo processados 
pela Axis esteja incorreta de qualquer maneira, você tem o direito de solicitar à Axis a correção imediata 
de tais Dados Pessoais ou de parte deles.

7. Indenização
Você concorda em indenizar, defender e isentar a Axis de quaisquer perdas, responsabilidades, danos, 
reivindicações e despesas (inclusive despesas judiciais e com advogados) advindas de reivindicações ou 
processos, de qualquer natureza e independentemente da forma como surgiram, em todo ou em parte, 
contra a Axis ou suas afiliadas, executivos, diretores, conselheiros, empregados, prepostos ou 
mandatários, em relação a: (i) qualquer dano pessoal, dano material ou outras reivindicações causadas 
direta ou indiretamente por negligência, omissão, má-conduta deliberada ou ilegal sua; (ii) seu uso ou 
má-utilização da Certificação e/ou do Logotipo; (iv) seu uso ou má-utilização de informação confidencial 
da Axis; e/ou (v) sua quebra de qualquer obrigação ou garantia no âmbito deste Contrato.

8. Limitação de Responsabilidade
8.1 Responsabilidade

O Exame é administrado pela Pearson VUE. Você reconhece e concorda que a Axis não tem qualquer 
responsabilidade perante você por qualquer reivindicação de qualquer forma relacionada ao Exame, 
inclusive, mas não se limitando, a seu registro, o ambiente de testes, aplicação do Exame, taxas de 
exame, e a precisão, pontualidade ou apresentação dos resultados do Exame.

8.2 Danos

A Axis não será responsável perante você por qualquer dano indireto, incidental, especial, punitivo ou 
consequencial, ou por lucros cessantes, perda de receita ou de dados. A responsabilidade da Axis por 
danos diretos, sejam eles contratuais, legais ou outros é limitada ao valor das taxas de Exame aplicáveis 
pagas no âmbito deste Contrato.

9. Partes Independentes
Você reconhece que a Axis e você são partes independentes. Você não irá se apresentar como um 
agente, empregado, consultor, contratado ou representante legal da Axis ou de suas afiliadas com base 
neste Contrato.

10. Compromisso de Confidencialidade
Ao assinar este Contrato, você concorda com os termos e condições abaixo em relação ao Exame e a 
Certificação. Este Exame (incluindo, sem limitação, perguntas, respostas, planilhas, cálculos, desenhos, 
diagramas, cumprimento e número de segmentos do exame e/ou questões, ou qualquer comunicação 
relacionada com o Exame) é propriedade confidencial da Axis (“Informações Confidenciais”) e é 
disponibilizado para você com o único objetivo de testar os seus conhecimentos na área técnica 
mencionada no título do Exame para a obtenção da Certificação.
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Você concorda (i) em manter as Informações Confidenciais em sigilo e tomar todas as precauções 
razoáveis para protegê-las; (ii) a utilizar apenas as Informações Confidenciais durante o processo de 
Certificação e a realização do Exame; e (iii) em não divulgar, publicar, reproduzir ou transmitir quaisquer 
Informações Confidenciais, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, a terceiros, sob qualquer 
forma, incluindo mas não limitado a verbal, escrita, eletrônica ou qualquer outro meio para qualquer 
propósito, sem a prévia autorização expressa por escrito da Axis.

A Axis retém todos os direitos, títulos e interesses e todas as informações, conteúdo e dados contidos 
no Exame e todos os direitos autorais, direitos de patente, direitos de marca registrada e outros direitos 
proprietários fornecidos pela Axis no âmbito do processo de Certificação e Exame.

Caso haja qualquer violação por você deste compromisso de confidencialidade, a Axis poderá 
automaticamente e sem aviso prévio cancelar a sua Certificação. Além disso, a Axis tem o direito de 
utilizar-se de quaisquer outras medidas disponíveis para remediação da divulgação não autorizada, ou 
em razão de qualquer outra quebra deste compromisso de confidencialidade.

11. Geral
11.1 Legislação Aplicável

Este Contrato é regido pelas leis da Suécia.

11.2 Divisibilidade e Renúnciar

A renúncia por qualquer das partes de qualquer inadimplemento ou descumprimento do presente 
Contrato não constituirá uma renúncia de qualquer outro ou posterior inadimplemento ou violação. 
Caso de qualquer disposição deste Contrato seja considerada inválida ou inexequível por um tribunal de 
jurisdição competente, as disposições remanescentes do presente Contrato continuarão em pleno vigor 
e efeito. Exceto para ações por não pagamento ou violação de propriedade intelectual ou outros direitos 
de propriedade da Axis, nenhuma ação, independentemente da forma, proveniente deste Contrato 
poderá ser iniciada por qualquer das partes após dois anos da ocorrência da causa que ensejou a ação.

11.3 Cessão

Você não poderá ceder seus direitos e/ou obrigações, no todo ou em parte, no âmbito deste Contrato, 
para qualquer terceiro. Qualquer tentativa de cessão será nula e inválida.

11.4 Sobrevivência

Disposições que sobrevivam à rescisão ou término deste Contrato incluem aquelas referentes a limitação 
de responsabilidade, indenização, confidencialidade e outras que pela sua natureza são destinadas a 
continuar em efeito.

11.5 Totalidade do Contrato

Este contrato constitui o acordo integral entre você e a Axis e substitui todos e quaisquer acordos ou 
representações entre as partes, sejam eles escritos ou orais, em relação ao objeto deste Contrato. Este 
Contrato não poderá ser modificado ou aditado exceto por instrumento escrito firmado por você e pela 
Axis.

ESTE CONTRATO É FIRMADO NA LÍNGUA INGLESA. EM CASO DE QUALQUER CONFLITO ENTRE A VERSÃO 
EM INGLÊS E QUALQUER TRADUÇÃO DESTE CONTRATO, A VERSÃO EM INGLÊS PREVALECERÁ.
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Afiliadas da Axis 
País Companhia

África do Sul Axis Communications ZA

Alemanha Axis Communications DE

Arábia Saudita Axis Communications SA

Argentina Axis Communications AR

Austrália Axis Communications AU

Brasil Axis Communications BR

Canadá Axis Communications CA

Chile Axis Communications CL

China Axis Communications CN

Colômbia Axis Communications CO

Coreia do Sul Axis Communications KR

Emirados Árabes Unidos Axis Communications AE

Espanha Axernet Communications ES

Estados Unidos Axis Communications US

Finlândia Axis Communications FI

França Axis Communications FR

Hong Kong Axis Communications HK

Índia Axis Communications IN

Itália Axis Communications IT

Japão Axis Communications JP

Macau Axis Communications MO

Malásia Axis Communications MY

México Axis Communications MX

Nova Zelândia Axis Communications NZ

Países Baixos Axis Communications BV

Polónia Axis Communications PL

Reino Unido Axis Communications GB

República Checa Axis Communications CZ

Rússia Axis Communications RU

Singapura Axis Communications SG

Suécia Axis Communications AB

Tailândia Axis Communications TH

Taiwan Axis Communications TW

Turquia Axis Communications TR

Anexo 1



A Axis fornece soluções de segurança para um mundo mais inteligente e seguro. Como líder do 
mercado de vídeo em rede, a Axis impulsiona o setor através do lançamento contínuo de produtos 
de vídeo em rede inovadores e baseados em uma plataforma aberta, oferecendo alto valor 
agregado aos seus clientes através de uma rede mundial de parceiros. A Axis mantém 
relacionamentos de longo prazo com seus parceiros, fornecendo conhecimento e produtos de 
rede inovadores, em mercados novos e já existentes.

A Axis conta com mais de 2.500 funcionários, em mais de 50 países ao redor do mundo, e com o 
apoio de uma rede de mais de 80.000 parceiros. Fundada em 1984, a Axis é uma empresa com 
sede na Suécia e listada na NASDAQ de Estocolmo como AXIS.

 Para obter mais informações, visite nosso site www.axis.com
.

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX são marcas registradas 
ou aplicações de marcas comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros nomes de empresas e 
produtos são marcas comerciais ou registradas das respectivas empresas. Reservamo-nos o direito de inserir 
modificações sem aviso prévio.

Sobre a Axis Communications
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