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Milestonen loppukäyttäjän lisenssisopimus 
 
Tämä on käännösversio Milestonen loppukäyttäjän lisenssisopimuksesta. Mikäli tämän loppukäyttäjän 
lisenssisopimuksen tulkinnasta tai säännöistä tai ehdoista on epävarmuutta tai ne ovat kiistanalaisia, 
alkuperäisen englanninkielisen version katsotaan olevan ratkaiseva versio. Tämän lokalisoidun version jälkeen 
esitetään Milestonen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen alkuperäinen englanninkielinen versio.  
 
HUOMIO: Jos olet Milestonen jälleenmyyjä, järjestelmäintegraattori tai tämän Tuotteen jonkun kolmannen osapuolen 
puolesta muutoin asentava henkilö, on velvollisuutesi varmistaa, että kyseinen kolmas osapuoli on antanut 
hyväksyntänsä tälle loppukäyttäjän lisenssisopimukselle sekä suostumuksensa henkilötietojen luovuttamiselle Milestone 
Systemsin suorittamaa rekisteröintiä varten, mikäli tilanteeseen liittyy tällainen vapaaehtoinen valinta. 
 
Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) on laillisesti sitova sopimus Sinun (joko luonnollinen henkilö tai yritys) ja 
Milestone Systems A/S:n (Milestone) välillä Milestone-ohjelmistotuotetta tai -apuohjelmaa koskien, johon voi kuulua 
asiaankuuluvia ohjelmisto- ja laitteisto-osia, medioita, tulostettuja materiaaleja, verkossa olevia tai sähköisiä asiakirjoja 
sekä mahdollisia päivityksiä tai korjauksia (Tuote). Jos olet ostanut Tuotteen Milestonen toimittaman tietokone- tai 
palvelinjärjestelmän osana, kaikkia kyseisen järjestelmän laitteisto- ja ohjelmisto-osia täytyy tämän loppukäyttäjän 
lisenssisopimuksen (EULA) mukaisesti pitää Tuotteen osina, lukuun ottamatta kuitenkin sellaisia kolmannen osapuolen 
ohjelmisto- ja laitteisto-osia, jotka ovat erillisen ulkopuolisen järjestelmädokumentaatioon kuuluvan tai muuten 
järjestelmään yhdistetyn lisenssisopimuksen kattamia. 
 
Sitoudut noudattamaan tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) ehtoja, kun asennat, otat käyttöön, kopioit tai 
käytät Tuotetta muulla tavoin. Jos et hyväksy tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) ehtoja, älä asenna tai 
käytä Tuotetta vaan palauta se jälleenmyyjällesi 30 päivän kuluessa sen ostamisesta kaikkine aineistoineen, niin 
maksamasi summa palautetaan kokonaisuudessaan lukuun ottamatta toimitus- ja käsittelykuluja. Nämä palautusehdot 
eivät ole voimassa, jos sinä tai edustajasi, mukaan lukien Milestone-jälleenmyyjäsi (puolestasi), on hyväksynyt tämän 
loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) ennen Tuotteen ostoa tai sen yhteydessä. Tuote on suojattu 
tekijänoikeuslaeilla sekä kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muilla teollis- ja tekijänoikeuksia koskevilla 
laeilla ja sopimuksilla. Huomaa, että kaikki Tuotteen ohjelmisto-osat on ainoastaan lisensoitu eikä myyty sinulle. 
 
Sellaisten Milestone-tuotteiden lisenssi, joiden käyttö edellyttää ohjelmistolisenssiä (SLC), tunnistetaan 
lisenssitodistuksesta löytyvän ohjelmistolisenssin (SLC), jonka olet vastaanottanut Tuotteen oston yhteydessä, avulla. 
 
Valvomattoman etäpäivityksen hyväksyminen. Organisaatiosi järjestelmänvalvoja voi käyttää tai käyttää 
mahdollisesti tulevaisuudessa sellaista työkalua tai käyttöjärjestelmän menetelmää, joka mahdollistaa 
ohjelmistotuotteiden valvomattoman etäasennuksen tai -päivityksen tietokoneessasi – esimerkki tällaisesta työkalusta 
on Milestone Software Manager. Mikäli tällaista työkalua käytetään valvomattomaan Tuotteen päivitykseen 
tulevaisuudessa, uuden Tuotteen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) hyväksymistä ei välttämättä pyydetä. 
Hyväksymällä tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) siirrät oikeutesi hyväksyä tulevien tuotepäivitysten 
loppukäyttäjän lisenssisopimukset järjestelmänvalvojalle, joka hyväksyy ne puolestasi. 
 
AWS Cloudin käyttöönotto. Milestone XProtect VMS -tuotteet toimitetaan myös Amazon Machine Image (AMI) -
tuotteina BYOL-lisenssimallin mukaisesti tai Milestone XProtect® Essential+ -lisenssin kera. Ne voidaan ottaa käyttöön 
AWS Cloud -palveluiden infrastruktuurissa CloudFormation-komentosarjan avulla. Tämä komentosarja suorittaa 
Tuotteen oletusarvoisen käyttöönoton uudessa virtuaalisessa ja yksityisessä VPC-pilvessä (VPC) AWS-tililläsi. Voit 
muokata CloudFormation-komentosarjaa tai sen toteuttamaa oletusarvoista käyttöönottoa siinä määrin, missä se on 
tarpeen, kun Tuote otetaan käyttöön omassa AWS Cloud -palveluidesi infrastruktuurissa. CloudFormation-komentosarja 
toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia takuita, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, oletetut takuut tiettyyn 
käyttötarkoitukseen sopivuudesta. Milestone sanoutuu irti erikseen kaikista takuista eikä hyväksy vastuuta 
CloudFormation-komentosarjaan tehdyistä muutoksista tai sen tuottamasta oletusarvoisesta käyttöönotosta. 
Käyttöönoton ja sen jälkeisen Tuotteen käytön aiheuttama riski ja vastuu tapahtuu kokonaisuudessaan käyttäjän riskillä 
ja vastuulla. 
 
Immateriaalioikeudet. Kaikki Tuotteeseen sekä sen kopioihin sisältyvät ja liittyvät oikeudet, mukaan lukien, mutta niihin 
rajoittumatta, tekijänoikeudet, ovat Milestonen omaisuutta tai, kun kyseessä on kolmannen osapuolen työpanos 
tällaiseen Tuotteeseen, vain tällaisten työpanosten oikeudet ovat lisenssinantajien omaisuutta. Milestone pidättää kaikki 
sellaiset oikeudet, joita ei ole yksiselitteisesti myönnetty. 
 
Kolmansien osapuolten oikeuksien rikkominen. Milestonen vastuulla on varmistaa, että Tuote ei riko kenenkään 
kolmannen osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksia, mutta patenttien osalta kuitenkin ainoastaan (a) Yhdysvalloissa tai 
Euroopan unionissa ostopäivänä myönnetyt ja julkaistut patentit, ja (b) ainoastaan silloin, mikäli Tuote rikkoo oikeuksia 
erillisenä tuotteena eikä minkä tahansa muun tuotteen tai tuotteiden tai teknologian kanssa käytettynä. Ilmoitathan 
viipymättä kirjallisesti Milestonelle kaikista Sinua vastaan esitetyistä tällaiseen väitettävään rikkomukseen liittyvistä 
kanteista. Sen jälkeen Milestone ottaa tapauksen sekä kaikki tapaukseen liittyvät oikeudenkäyntikulut yksin 
hoitaakseen. Milestonella on peruuttamaton valtakirja ryhtyä oikeudenkäyntiin omasta puolestaan tai neuvotella väitetyn 
rikkomuksen sopimisesta Sinun eli käyttäjän kanssa. Milestonella on oikeus oman harkintansa mukaisesti joko hankkia 
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Sinulle oikeus käyttää Tuotetta myös tulevaisuudessa tai päättää rikkomus muokkaamalla tai vaihtamalla Tuote toiseen 
tuotteeseen, jolla on oleellisilta osin samat toiminnot kuin Tuotteella, tai mikäli mihinkään näistä toimenpiteistä ei voida 
ryhtyä Milestonelle aiheutuvin kohtuullisin kustannuksin, irtisanoa tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) 
välittömästi. Mikäli lisenssisopimus irtisanotaan, ei sinulla ole oikeutta esittää Milestonelle lisävaatimuksia, esimerkiksi 
vahingonkorvaus- tai muita korvausvaatimuksia. 
 
Virheiden korjaaminen. Tuotteen puute tai virhe määritellään oleelliseksi ainoastaan silloin, jos se vaikuttaa koko 
Tuotteen toimivuuteen tai jos se estää Tuotetta toimimasta. Mikäli todistat 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluessa 
Tuotteen ostamisesta, että Tuotteessa on merkittävä puute tai virhe, Milestone on velvollinen oman harkintansa 
mukaisesti (i) toimittamaan uuden kopion Tuotteesta, jossa ei ole merkittävää puutetta tai virhettä, (ii) hoitamaan tai 
korjaamaan puutteen tai vian veloituksetta tai (iii) irtisanomaan tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) sekä 
maksamaan lisenssimaksun takaisin suorittamaasi Tuotteen kaikkien kopioiden palauttamista vastaan. Tässä kohdassa 
mainitut ehdot muodostavat kaikki käytössäsi olevat korjauskeinot, kun kyse on Tuotteen mahdollisesta puutteesta tai 
virheestä. 
 
Ei takuita. Ellei Milestone ole toimittanut Tuotteen dokumentaation yhteydessä erikoistakuuta, Milestone irtisanoutuu 
yksiselitteisesti kaikista Tuotteen takuista. Tuote ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat toimitetaan "sellaisenaan" ilman suoria 
tai välillisiä takuita, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, oletetut takuut tiettyyn käyttötarkoitukseen tai 
kaupankäyntiin sopivuudesta. Olet käyttäjänä yksinomaan vastuussa kaikista Tuotteen käytöstä tai suorituskyvystä 
juontuvista riskeistä. Huomaa, että tiettyjen laitteiden tai muiden ohjelmistojen kanssa käytettynä Tuotteella voidaan 
suorittaa valvontatoimia ja käsitellä tietoja ja että voimassa oleva lainsäädäntö, mukaan lukien, mutta niihin 
rajoittumatta, tietosuojalait ja rikoslaki, voi rajoittaa kyseisiä toimia tai kieltää ne. Olet käyttäjänä yksinomaan vastuussa 
siitä, että Tuotetta käytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
Kielletty käyttö.  
Tuote voidaan ottaa käyttöön ja sitä voidaan käyttää vain sen oikeudenkäyttöalueen, maan tai alueen sovellettavien 
lakien mukaan, missä sitä käytetään. Tämä ehto sisältää rajoituksetta mahdolliset oikeudelliset rajoitukset sen suhteen, 
mitä Tuotteella voidaan valvoa ja tallentaa, Tuotteeseen tallennettujen ja muiden Tuotteessa olevien tietojen 
säilyttämistä koskevien tietojen käytännön suhteen, sekä sen, miten tällaisia tallennettuja tietoja käsitellään, kun ne 
viedään Tuotteesta. Tällaisiin lakeihin ja rajoituksiin tutustuminen ja niiden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän 
vastuulla. Milestone ei ota vastuuta mistään tällaisten lakien ja/tai rajoitusten rikkomisesta aiheutuvista suorista, 
epäsuorista tai välillisistä tappioista tai vahingoista. 
 
Tämä lisenssi ei koske sellaista Tuotteen käyttöä, jonka tarkoituksena on rikkoa kenen tahansa henkilön ihmisoikeuksia 
tavalla, joka on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Kaikki 
tällainen käyttö on kiellettyä ja rikkoo olennaisesti tätä loppukäyttäjän lisenssisopimusta (EULA) sekä johtaa Tuotteen 
koko lisenssin välittömään mitätöitymiseen ilman erillistä ilmoitusta, ja tekee Tuotteen käytön jatkamisesta laitonta. 
 
Copenhagen Clause. Milestone on allekirjoittanut Copenhagen Letter. Kyseessä on teknologiajulistus, jonka 
tavoitteena on luoda avointa ja rehellistä julkista keskustelua teknologian mahdollisuuksista sekä siitä, miten teknologian 
tulisi parantaa elämänlaatua. Teknologian luojien, kuten Milestonen, tulee miettiä, miten teknologia vaikuttaa inhimillisiin 
tarpeisiin ja toimintatapoihin sekä sitä, miten teknologian vastuullista käyttöä voidaan edistää. Milestone kannustaa omia 
kumppaneitaan tähän tärkeään, teknologian vastuullista käyttöä koskevaan keskusteluun osallistumisen lisäksi myös 
allekirjoittamaan Copenhagen Letterin osoitteessa www.copenhagenletter.org sekä sisällyttämään siihen liittyvän 
Copenhagen Clausen omiin sopimuksiinsa. 
 
Vastuunrajoitus. Tämän kohdan tiedot ovat voimassa sovellettavan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa. 
Milestone tai sen toimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, epäsuorista, satunnaisista tai 
välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, liikevoittojen menetyksen, liiketoiminnan 
keskeytymisen, liiketoimintaan liittyvien tietojen menettämisen sekä muut taloudelliset menetykset), eikä sillä ole 
tuotevastuuta (muuten kuin henkilövahingoista) vahingoista, jotka johtuvat Tuotteen käytöstä tai sen virheellisestä 
käytöstä tai asianmukaisen tuen toimittamisesta tai toimittamatta jättämisestä edes silloin, kun Milestonelle on tiedotettu 
kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tahallisia rikkomuksia tai törkeätä huolimattomuutta lukuun ottamatta 
Milestonen ja sen toimittajien koko vastuuvelvollisuus rajoittuu summaan, jonka olet todellisuudessa maksanut 
Tuotteesta. 
 
Kolmansien osapuolten lisenssit. Tuotteiden mukana tulee oikeuksia käyttää tiettyjä kolmansien osapuolten 
ohjelmistoja kunkin Tuotteen mukana tulevan dokumentaation selittämällä tavalla. Tuotteita saa käyttää muiden 
kolmansien osapuolten ohjelmistojen kanssa ja niitä saa integroida tuotteisiin, ja käyttäjän vastuulla on selvittää ja 
hankkia käyttöoikeudet mahdollisiin kyseisiin kolmansien osapuolten ohjelmistoihin omia tarkoituksiaan varten.  
 
Sekalaista. (a) Voit valmistaa Tuotteesta kopioita varmuuskopiointi- ja arkistointitarkoituksiin. (b) Et saa jakaa kopioita 
Tuotteesta kolmansille osapuolille. (c) Et saa käänteisesti suunnitella, dekompiloida tai purkaa mitään Tuotteen 
komponentteja paitsi ja ainoastaan soveltuvan lain sallimalla tavalla, jota ei sopimuksellisesti voida kieltää. (d) Tätä 
loppukäyttäjän lisenssisopimusta (EULA), ei voida siirtää, ellei omistajuuden osuutta siirretä niin, että se sisältää 
Milestone-Tuotteen. Kaikki oikeutesi tähän Tuotteeseen voidaan siirtää pysyvästi siirron saajalle edellyttäen, että siirron 
saaja hyväksyy tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) ehdot. 
 

http://www.copenhagenletter.org/
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Sopimuksen irtisanominen. Milestone voi irtisanoa tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) muita oikeuksia 
rikkomatta, mikäli et noudata tämän sopimuksen ehtoja. Tällöin Tuotteen käyttö täytyy välittömästi lopettaa ja kaikki 
Tuotteen kopiot on hävitettävä. 
 
Erotettavuus. Mikäli pätevän lainkäyttöalueen tuomioistuin tai viranomainen katsoo minkä tahansa tämän 
loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) ehdon olevan pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai ainoastaan rajoitetusti 
täytäntöönpanokelpoinen, tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) jää muilta osin kokonaisuudessaan voimaan 
kyseisten ehtojen mukaisesti rajoitettuna.  
 
Sopimus kokonaisuudessaan. Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) muodostaa osapuolten välillä 
solmittavan koko sopimuksen kyseiseen sopimuskohteeseen liittyen, ja kaikki tätä loppukäyttäjän lisenssisopimusta 
(EULA) mahdollisesti edeltäneet kirjalliset tai suulliset sopimukset, kaikki viitteelliset takuut, tapaoikeuden mukaiset 
laillisuusperiaatteet tai tavanomaiset laillisuusperiaatteet, joita ei ole mainittu tässä yhteydessä, muuttuvat täten 
pätemättömiksi osapuolten välillä. 
 
Sovellettava lainsäädäntö. Tähän Sinun ja Milestonen välillä solmittuun loppukäyttäjän lisenssisopimukseen (EULA) 
sovelletaan Tanskan lakeja, ja kaikki tästä juontuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan ja asianmukaisella tavalla 
Kööpenhaminan käräjäoikeudessa. 
 
Lisenssi, asennus sekä käytön ehdot ja rajoitukset. Tämä Tuote tukee IP-laitteita. IP-laitteet voivat olla kameroita, 
koodereita tai muun tyyppisiä laitteita, jotka osoitetaan ainutkertaisen IP-osoitteen kautta Tuotteen sovelletussa 
asennuksessa. Kutakin Tuotteeseen kytkettyä IP-laitetta kohden tarvitaan yksi laitelisenssi. Kukin Tuotteeseen 
verkkovideotallentimen (NVR) kautta liitetty IP-laite vaatii myös laitelisenssin ostamisen, vaikka tällaista laitelisenssiä ei 
aktivoitaisikaan Tuotteessa. Liitettävä NVR ei itsessään vaadi erillistä laitelisenssiä. IP-laitteet, joissa on useita linssejä 
tai antureita, ja kooderit, joissa on jopa 16 kytkettyä analogista kameraa, lasketaan vain yhdeksi IP-laitteeksi erityisestä 
poikkeuksesta johtuen. Tuettujen IP-laitteiden luettelo löytyy osoitteesta 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Tuotteisiin liittyviä XProtect®-
merkkisiä tuotteita saattaa koskea erityiset lisenssiohjeet. Tarkempia tietoja löytyy alempaa.  
 
 
Järjestelmätietojen keräys ja rekisteröinti.  Aktivoimalla Tuotteen lisenssit hyväksyt, että ydinjärjestelmän tiedot 
(kuten käytettävien laitteiden määrä) välitetään ja tallennetaan Milestonen lisenssijärjestelmään. Kullekin lisenssille sekä 
kullekin järjestelmään kytketylle laitteelle luodaan yksilöivä avain. Milestone kerää kytkettyjen laitteiden MAC-osoitteita 
sekä seuraa kameroiden rekisteröinti- ja poistokertojen määrää. Tällä varmistetaan, että lisenssejä käytetään 
loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) mukaisesti. Milestone rekisteröi myös lisenssin aktivoineen palvelimen IP-
osoitteen. Jos kyseessä on Milestonen push-ilmoituksia käyttävä järjestelmä, Milestone rekisteröi mobiilipalvelimen 
yleisesti yksilöivän tunnisteen (GUID), ilmoitusten vastaanottoon rekisteröidyt mobiililaitteet sekä push-ilmoitusten 
vastaanottoa varten syötetyt sähköpostiosoitteet. Tällaisten tietojen ainoa keräys- ja ylläpitotarkoitus on antaa 
Milestonelle ja kanavakumppaneille tilaisuus harjoittaa Milestone-tuotteiden lisenssinhallintaa. Hyväksyt, että et saa 
muuttaa tai muokata verkkopalveluun välitettyjä tietoja tai millään tavoin kajota niihin. 
 
Henkilötiedot, yleinen tietosuoja-asetus: Lisenssejä ostettaessa Milestonen jälleenmyyjien kautta Milestone rekisteröi 
ostavan yhtiön liikeyritystiedot. Yhtiöiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan antaa Milestonelle myös vapaaehtoisesti; 
esimerkkeinä nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tällaisten tietojen keräys ja säilyttäminen lisenssin käytön 
aikana tapahtuu ainoastaan siksi, että Milestone ja sen jälleenmyyjät voivat suorittaa lisenssinhallintaa, ylläpitää 
Milestonen kanavaohjelmia sekä tarjota Tuotteeseen liittyvää teknistä tukea. Milestone on tässä yhteydessä kerättyjen 
ja käytettyjen tietojen suhteen rekisterinpitäjä. Milestone käsittelee henkilötietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) koskee kaikkia Tuotteita, ja sen yleiset sekä erityiset ehdot ovat voimassa 
mainituille yksittäisille tuotteille seuraavien osioiden täsmennysten mukaisesti: 
 

Milestone XProtect® VMS -ohjelmisto  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Asennus ja käyttö – XProtect Corporate -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotteen Management Server -komponentti (hallintapalvelin) voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään 
tietokoneita, jotka ovat ohjelmistolisenssin (SLC) määrittelemiä hallintapalvelimia ja mahdollisia klusteroituja 
hallinnan varapalvelimia.  

2. Tuotteen Recording Server -komponentti (tallennuspalvelin) voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään 
tallennuspalvelimiksi ja varatallennuspalvelimiksi määriteltyjä tietokoneita. Edellä mainittujen nimettyjen 
hallintapalvelimien on hallinnoitava tallennuspalvelimia ja varatallennuspalvelimia. 

3. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
4. Asentamalla tuotteen hyväksyt myös noudattavasi Microsoftin Microsoft SQL Server 2019 Express Edition -

version ohjelmistolisenssiehtoja (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 

https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/privacy-policy/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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5. Tuotetta voivat (lukuun ottamatta jäljempänä kappaleissa 9 ja 10 mainittuja poikkeuksia) välittömästi ja välillisesti 
käyttää ainoastaan sinä, työntekijäsi tai muut palveluksessasi työskentelevät henkilöt, mukaan lukien puolestasi 
tapauksia tutkivat viranomaiset. Esimerkiksi asiakkaasi tai muut kolmannet osapuolet eivät tästä syystä voi 
käyttää Tuotetta millään tavoin. 

6. Tuotetta voidaan käyttää valvontaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että valvottava kiinteistö tai maa-alue on 
omistamasi tai hallinnassasi, tai että olet hankkinut ja sinulla on vaaditut lailliset oikeudet valvontaan muussa 
kuin omistamassasi tai hallinnassasi olevassa kiinteistössä tai maa-alueella. 

7. Milestone Federated Architecturen avulla Tuote voidaan yhdistää ilman lisälisenssiä muihin XProtect Corporate- 
tai XProtect Expert -järjestelmiin edellyttäen, että yhdistetty järjestelmä on lisensoitu asianmukaisesti.  

8. Milestone Interconnectin avulla tuote voidaan yhdistää muihin sinulle tai kolmannelle osapuolelle kuuluviin 
Milestonen video-ohjelmistotuotteisiin ja muihin Milestonen hyväksymiin tuotteisiin (katso uusimmat tiedot 
yhteensopivista tuotteista Milestonen verkkosivustosta osoitteessa 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility). Milestone Interconnectin käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: a) keskenään 
yhdistettyjen järjestelmien täytyy olla täysin lisensoituja ja lisenssioikeudet täytyy olla asianmukaisesti hankittu, 
b) käyttäjä on ostamalla tai tilaamalla asianmukaisesti hankkinut Milestone Interconnect -kameralisenssit 
kameroille, joita käytetään XProtect Corporate -järjestelmässä.  

9. Kolmas osapuoli voi etänä käyttää ja hallinnoida Tuotetta käyttämällä Milestone Federated Architecturea 
edellyttäen, että olet hankkinut ja sinulla on vaaditut lailliset oikeudet valvonnan suorittamiseen. 

10. Käyttäjällä tai kolmansilla osapuolilla on lupa etäkäyttää ja etähallinnoida Tuotetta Milestone Interconnectia 
käyttäen edellyttäen, että a) käyttäjä tai kolmas osapuoli on ostanut Milestone Interconnect -kameralisenssit 
kameroille, joita käytetään XProtect Corporate -keskusjärjestelmässä, ja b) käyttäjä on hankkinut ja hänellä on 
edelleenkin vaaditut lailliset oikeudet valvonnan suorittamiseen. 

11. Kun Tuotetta käytetään kolmansien osapuolten karttasovellusten kanssa (kuten Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps tai OpenStreetMap), on yksinomaan sinun vastuullasi varmistaa, että olet saanut riittävät lailliset oikeudet 
tällaisten karttasovellusten käyttöön, ja että käyttö noudattaa käytettyjen kolmansien osapuolten sovellusten 
ehtoja. 

12. Hyväksyt, että Tuote käyttää tietoja OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© -avustajilta. Kaikki 
oikeudet tietokannan sisältämiin yksittäisiin sisältöihin on lisensoitu tietokannan sisältölisenssillä (DbCL): 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. Tämän osana hyväksyt myös kuvakkeiden käyttökäytännön 
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles), mukaan lukien runsaan käytön rajoitukset seuraavilla 
alueilla: kuvakkeiden joukko- ja tarpeeton lataus. 

13. Advanced Audio Coding (AAC). Koska Tuote sisältää AAC-toiminnallisuutta, seuraavat ehdot ovat voimassa: 
AAC on lisensoitu teknologia ja vaatii siksi AAC-patenttisalkun sisältämien soveltuvien patenttien alaisen 
lisenssin.  AAC-lisenssi saadaan VIA LICENSING CORPORATION -yhtiöstä. Rajallinen määrä AAC-lisenssejä 
saadaan Tuotteen ohessa Milestone Systemsiltä. Kaikki Milestone-tuotteet, jotka tukevat AAC-toiminnallisuutta, 
sisältävät kaksi katselu-asiakasohjelmaa peruslisenssillä. Jos tarvitaan enemmän kuin kaksi katselu-
asiakasohjelmaa, sinun täytyy ostaa ylimääräisiä lisenssipaketteja. 

14. Hyväksyt vaatimuksen, että Tuotetta voidaan käyttää vain niin monen IP-laitteen kanssa kuin olet hankkinut 
laitelisenssejä. Katso loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) yleiset ehdot, ”Lisenssi, asennus sekä käytön 
ehdot ja rajoitukset”, joissa todetaan, että yksi laitelisenssi tarvitaan kutakin järjestelmään kytkettyä IP-kameraa 
tai muuta IP-pohjaista laitetta kohden. 

 

Milestone XProtect® Expert 
Asennus ja käyttö – XProtect Expert -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotteen Management Server -komponentti (hallintapalvelin) voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään 
tietokoneita, jotka ovat ohjelmistolisenssin (SLC) määrittelemiä hallintapalvelimia ja mahdollisia klusteroituja 
hallinnan varapalvelimia.  

2. Tuotteen Recording Server -komponentti (tallennuspalvelin) voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään 
tallennuspalvelimiksi ja varatallennuspalvelimiksi määriteltyjä tietokoneita. Edellä mainittujen nimettyjen 
hallintapalvelimien on hallinnoitava tallennuspalvelimia ja varatallennuspalvelimia. 

3. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
4. Asentamalla tuotteen hyväksyt myös noudattavasi Microsoftin Microsoft SQL Server 2019 Express Edition -

version ohjelmistolisenssiehtoja (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. Tuotetta voivat (lukuun ottamatta jäljempänä kappaleissa 6 ja 7 mainittuja poikkeuksia) välittömästi ja välillisesti 

käyttää ainoastaan sinä, työntekijäsi tai muut palveluksessasi työskentelevät henkilöt, mukaan lukien puolestasi 
tapauksia tutkivat viranomaiset. Esimerkiksi asiakkaasi tai muut kolmannet osapuolet eivät tästä syystä voi 
käyttää Tuotetta millään tavoin. 

6. Kolmas osapuoli voi (lukuun ottamatta jäljempänä kappaleessa 7 mainittuja poikkeuksia) etänä käyttää ja 
hallinnoida Tuotetta käyttämällä Milestone Federated Architecturea edellyttäen, että olet hankkinut ja sinulla on 
vaaditut lailliset oikeudet valvonnan suorittamiseen. 

7. Käyttäjällä tai kolmansilla osapuolilla on lupa etäkäyttää ja etähallinnoida Tuotetta Milestone Interconnectia 
käyttäen edellyttäen, että a) käyttäjä tai kolmas osapuoli on ostanut Milestone Interconnect -kameralisenssit 
kameroille, joita käytetään XProtect Corporate -keskusjärjestelmässä, ja b) käyttäjä on hankkinut ja hänellä on 
edelleenkin vaaditut lailliset oikeudet valvonnan suorittamiseen. 

8. Kun Tuotetta käytetään kolmansien osapuolten karttasovellusten kanssa (kuten Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps tai OpenStreetMap), on yksinomaan sinun vastuullasi varmistaa, että olet saanut riittävät lailliset oikeudet 

https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
file:///C:/Users/linda.petersen/Milestone%20Systems/VMS%20Releases%20-%20General/Documents/(http:/www.openstreetmap.org
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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tällaisten karttasovellusten käyttöön, ja että käyttö noudattaa käytettyjen kolmansien osapuolten sovellusten 
ehtoja. 

9. Hyväksyt, että Tuote käyttää tietoja OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)© -avustajilta. Kaikki 
oikeudet tietokannan sisältämiin yksittäisiin sisältöihin on lisensoitu tietokannan sisältölisenssillä (DbCL): 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. Tämän osana hyväksyt myös kuvakkeiden käyttökäytännön 
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles), mukaan lukien runsaan käytön rajoitukset seuraavilla 
alueilla: kuvakkeiden joukko- ja tarpeeton lataus. 

10. Advanced Audio Coding (AAC). Koska Tuote sisältää AAC-toiminnallisuutta, seuraavat ehdot ovat voimassa: 
AAC on lisensoitu teknologia ja vaatii siksi AAC-patenttisalkun sisältämien soveltuvien patenttien alaisen 
lisenssin.  AAC-lisenssi saadaan VIA LICENSING CORPORATION -yhtiöstä. Rajallinen määrä AAC-lisenssejä 
saadaan Tuotteen ohessa Milestone Systemsiltä. Kaikki Milestone-tuotteet, jotka tukevat AAC-toiminnallisuutta, 
sisältävät kaksi katselu-asiakasohjelmaa peruslisenssillä. Jos tarvitaan enemmän kuin kaksi katselu-
asiakasohjelmaa, sinun täytyy ostaa ylimääräisiä lisenssipaketteja. 

11. Hyväksyt vaatimuksen, että Tuotetta voidaan käyttää vain niin monen IP-laitteen kanssa kuin olet hankkinut 
laitelisenssejä. Katso loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) yleiset ehdot, ”Lisenssi, asennus sekä käytön 
ehdot ja rajoitukset”, joissa todetaan, että yksi laitelisenssi tarvitaan kutakin järjestelmään kytkettyä IP-kameraa 
tai muuta IP-pohjaista laitetta kohden. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Asennus ja käyttö – XProtect Professional+ -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotteen Management Server -komponentti (hallintapalvelin) voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään 
tietokoneita, jotka ovat ohjelmistolisenssin (SLC) määrittelemiä hallintapalvelimia ja mahdollisia klusteroituja 
hallinnan varapalvelimia.  

2. Tuotteen Recording Server -komponentti (tallennuspalvelin) voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään 
tallennuspalvelimiksi määriteltyjä tietokoneita. Edellä mainittujen nimettyjen hallintapalvelinten on hallinnoitava 
tallennuspalvelimia. 

3. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
4. Asentamalla tuotteen hyväksyt myös noudattavasi Microsoftin Microsoft SQL Server 2019 Express Edition -

version ohjelmistolisenssiehtoja (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. Tuotetta voivat (lukuun ottamatta jäljempänä kappaleessa 6 mainittuja poikkeuksia) välittömästi ja välillisesti 

käyttää ainoastaan sinä, työntekijäsi tai muut palveluksessasi työskentelevät henkilöt, mukaan lukien puolestasi 
tapauksia tutkivat viranomaiset. Esimerkiksi asiakkaasi tai muut kolmannet osapuolet eivät tästä syystä voi 
käyttää Tuotetta millään tavoin. 

6. Sinä tai kolmas osapuoli voi etänä käyttää ja hallinnoida Tuotetta käyttämällä Milestone Interconnectia 
edellyttäen, että a) olet tai kolmas osapuoli on ostanut Milestone Interconnect -kameralisenssit kameroille, joita 
käytetään Milestone XProtect Corporate -keskusjärjestelmässä, ja b) olet hankkinut ja sinulla on vaaditut lailliset 
oikeudet valvonnan suorittamiseen. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Koska Tuote sisältää AAC-toiminnallisuutta, seuraavat ehdot ovat voimassa: 
AAC on lisensoitu teknologia ja vaatii siksi AAC-patenttisalkun sisältämien soveltuvien patenttien alaisen 
lisenssin.  AAC-lisenssi saadaan VIA LICENSING CORPORATION -yhtiöstä. Rajallinen määrä AAC-lisenssejä 
saadaan Tuotteen ohessa Milestone Systemsiltä. Kaikki Milestone-tuotteet, jotka tukevat AAC-toiminnallisuutta, 
sisältävät kaksi katselu-asiakasohjelmaa peruslisenssillä. Jos tarvitaan enemmän kuin kaksi katselu-
asiakasohjelmaa, sinun täytyy ostaa ylimääräisiä lisenssipaketteja. 

8. Hyväksyt vaatimuksen, että Tuotetta voidaan käyttää vain niin monen IP-laitteen kanssa kuin olet hankkinut 
laitelisenssejä. Katso loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) yleiset ehdot, ”Lisenssi, asennus sekä käytön 
ehdot ja rajoitukset”, joissa todetaan, että yksi laitelisenssi tarvitaan kutakin järjestelmään kytkettyä IP-kameraa 
tai muuta IP-pohjaista laitetta kohden. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Asennus ja käyttö – XProtect Express+ -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotteen Management Server -komponentti (hallintapalvelin) voidaan asentaa yhteen (1) tietokoneeseen tai 
ryhmään tietokoneita, joka on ohjelmistolisenssin (SLC) määrittelemä hallintapalvelin sekä mahdolliseen 
klusteroituun hallinnan varapalvelimeen kutakin ohjelmistolisenssiä kohden.  

2. Tuotteen Recording Server -komponentti (tallennuspalvelin) voidaan asentaa yhteen (1) tallennuspalvelimeksi 
määriteltyyn tietokoneeseen. Edellä mainitun nimetyn hallintapalvelimen on hallinnoitava tallennuspalvelinta. 

3. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
4. Asentamalla tuotteen hyväksyt myös noudattavasi Microsoftin Microsoft SQL Server 2019 Express Edition -

version ohjelmistolisenssiehtoja (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. Tuotetta voivat (lukuun ottamatta jäljempänä kappaleessa 6 mainittuja poikkeuksia) välittömästi ja välillisesti 

käyttää ainoastaan sinä, työntekijäsi tai muut palveluksessasi työskentelevät henkilöt, mukaan lukien puolestasi 
tapauksia tutkivat viranomaiset. Esimerkiksi asiakkaasi tai muut kolmannet osapuolet eivät tästä syystä voi 
käyttää Tuotetta millään tavoin. 

6. Sinä tai kolmas osapuoli voi etänä käyttää ja hallinnoida Tuotetta käyttämällä Milestone Interconnectia 
edellyttäen, että a) olet tai kolmas osapuoli on ostanut Milestone Interconnect -kameralisenssit kameroille, joita 

http://www.openstreetmap.org/
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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käytetään Milestone XProtect Corporate -keskusjärjestelmässä, ja b) olet hankkinut ja sinulla on vaaditut lailliset 
oikeudet valvonnan suorittamiseen. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Koska Tuote sisältää AAC-toiminnallisuutta, seuraavat ehdot ovat voimassa: 
AAC on lisensoitu teknologia ja vaatii siksi AAC-patenttisalkun sisältämien soveltuvien patenttien alaisen 
lisenssin.  AAC-lisenssi saadaan VIA LICENSING CORPORATION -yhtiöstä. Rajallinen määrä AAC-lisenssejä 
saadaan Tuotteen ohessa Milestone Systemsiltä. Kaikki Milestone-tuotteet, jotka tukevat AAC-toiminnallisuutta, 
sisältävät kaksi katselu-asiakasohjelmaa peruslisenssillä. Jos tarvitaan enemmän kuin kaksi katselu-
asiakasohjelmaa, sinun täytyy ostaa ylimääräisiä lisenssipaketteja. 

8. Hyväksyt vaatimuksen, että Tuotetta voidaan käyttää vain niin monen IP-laitteen kanssa kuin olet hankkinut 
laitelisenssejä. Katso loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) yleiset ehdot, ”Lisenssi, asennus sekä käytön 
ehdot ja rajoitukset”, joissa todetaan, että yksi laitelisenssi tarvitaan kutakin järjestelmään kytkettyä IP-kameraa 
tai muuta IP-pohjaista laitetta kohden.  

 
 

Milestone XProtect® Essential+ 
Asennus ja käyttö – XProtect Essential+ -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotteen Management Server -komponentti (hallintapalvelin) voidaan asentaa yhteen (1) tietokoneeseen tai 
ryhmään tietokoneita, joka on ohjelmistolisenssin (SLC) määrittelemä hallintapalvelin sekä mahdolliseen 
klusteroituun hallinnan varapalvelimeen kutakin ohjelmistolisenssiä kohden.  

2. Tuotteen Recording Server -komponentti (tallennuspalvelin) voidaan asentaa yhteen (1) tallennuspalvelimeksi 
määriteltyyn tietokoneeseen. Edellä mainitun nimetyn hallintapalvelimen on hallinnoitava tallennuspalvelinta. 

3. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
4. Asentamalla tuotteen hyväksyt myös noudattavasi Microsoftin Microsoft SQL Server 2019 Express Edition -

version ohjelmistolisenssiehtoja (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan valvontaan tai muuhun videotallennustarkoitukseen omistamassasi tai 

hallinnassasi olevassa kiinteistössä tai maa-alueella. Tuotetta ei voi tästä syystä käyttää esimerkiksi asiakkaittesi 
kiinteistöjen tai maa-alueiden valvontaan. 

6. Yhteensä tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) nojalla asennettua Tuotetta voidaan käyttää 
enintään kahdeksassa (8) aktivoidussa IP-laitteessa. IP-laitteet voivat olla kameroita, koodereita tai muun 
tyyppisiä laitteita, jotka osoitetaan ainutkertaisen IP-osoitteen kautta Tuotteen sovelletussa asennuksessa. 
Kutakin Tuotteeseen kytkettyä IP-laitetta kohden tarvitaan yksi laitelisenssi. Kukin Tuotteeseen jo lisensoidun IP-
laitteen kautta yhdistetty IP-laite vaatii myös laitelisenssin, vaikka tällaista laitelisenssiä ei aktivoida Tuotteessa. 
IP-laitteet, joissa on useita linssejä tai antureita, ja kooderit, joissa on jopa 16 kytkettyä analogista kameraa, 
lasketaan vain yhdeksi IP-laitteeksi erityisestä poikkeuksesta johtuen. Tuettujen IP-laitteiden luettelo löytyy 
osoitteesta https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Tuote tulee 
yhdistää internetiin asennuksen suorittamiseksi loppuun ja lisenssin aktivoimiseksi.  

7. Tuotteelle ei tarjota tuotetukea lukuun ottamatta Tuotteen tietoikkunassa viitattua Milestonen verkkosivustolta 
haettavaa tietoa. 

XProtect -asiakkaat 
Milestone XProtect® Smart Client 
Asennus ja käyttö – XProtect Smart Client -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa:  
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää rajoittamattoman määrän tuoteasennuksia seuraavin 
ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
2. Tuotetta saa käyttää ainoastaan yhdessä Milestone XProtect VMS -tuotteen ja Milestone Husky NVR -laitteen 

kanssa. Jos Tuotetta käytetään XProtect VMS -tuotteen tai Milestone Husky NVR -laitteen kanssa, Tuotetta 
voidaan käyttää myös muiden yhteensopivien Milestonen tuotteiden kanssa sekä kolmansien osapuolten 
tuotteiden/komponenttien kanssa, jotka on luotu Milestonen Software Development Kit -
ohjelmistokehityspakkauksen tai Milestone Integration Platform Software Development Kit -
integraatioalustakehitystyökalun avulla. 

3. Tuotetta voidaan käyttää myös sellaisten kolmansien osapuolten tuotteiden/komponenttien kanssa, jotka 
perustuvat Milestone Integration Platform Software Development Kit -pakettiin (integrointikäyttöympäristön 
ohjelmistokehityspaketti) silloin, kun Tuotetta käytetään yhdessä virallisesti yhteensopivien Milestonen tuotteiden 
kanssa. 

4. Tuotteen käyttöä rajoittaa myös sovelletun XProtect VMS -tuotteen loppukäyttäjän lisenssisopimus. 
 

Milestone XProtect® Web Client 
Käyttö – XProtect Web Client -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta rajoittamattomassa määrässä tietokoneita ja 
laitteita seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Käyttämällä Milestone XProtect Web Client -tuotetta käyttäjä hyväksyy tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen 
(EULA) sisältämät Milestonen yleiset ehdot.   

2. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa ja laitteissa, joissa on Tuotteen edellyttämä 
käyttöjärjestelmä. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
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3. Tuotetta saa käyttää ainoastaan yhdessä virallisesti tuetun Milestone XProtect Mobile -palvelimen tai Milestonen 
tarjoamien tuotearviointiympäristöjen kanssa. Lue 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/ 

 

XProtect® Mobile 
 

Milestone XProtect® Mobile 
Asennus ja käyttö – XProtect Mobile -asiakastuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää rajoittamattoman määrän tuoteasennuksia seuraavin 
ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa laitteissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
2. Tuotetta saa käyttää ainoastaan yhdessä virallisesti tuetun XProtect Mobile -palvelimen tai Milestonen 

tarjoamien tuotearviointiympäristöjen kanssa. Katso kohta 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-
mobile 

3. Video push -toiminnallisuutta koskee sen XProtect VMS -tuotteen tai Milestone Husky NVR -tallentimen 
käyttöoikeus, jonka kanssa sitä käytetään, jossa jokainen XProtect Mobile -asiakasohjelman nimetty käyttäjä, 
joka haluaa hyödyntää video push -toiminnallisuutta, tarvitsee yhden (1) kameralisenssin Milestone XProtect 
VMS -tuotteeseen tai Milestone Husky NVR -tallentimeen. 

 
Asennus ja käyttö – XProtect Mobile  palvelintuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää rajoittamattoman määrän tuoteasennuksia seuraavin 
ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
2. Tuotetta saa käyttää vain yhdessä asianmukaisesti lisensoidun Milestone XProtect VMS -tuotteen ja Milestone 

Husky NVR -tallentimen kanssa. 
3. XProtect Mobile -palvelimen käyttöä rajoittaa myös sen kanssa käytettävän Milestone XProtect VMS -tuotteen tai 

Milestone Husky NVR -tallentimen loppukäyttäjän lisenssisopimus. 
4. Hyväksymällä nykyisen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) hyväksyt ehdot kaikkien XProtect Mobile ja 

XProtect Web Client -tuotteiden loppukäyttäjien puolesta, joiden sallit muodostavan yhteyden Milestone XProtect 
Mobile -palvelimeen. 

5. Smart Connect-, Video Push- ja Mobile Push -ilmoitusten käyttö perustuu kolmansien osapuolten palveluihin ja 
verkkoyhteyteen, kuten ilmoituspalveluihin ja langattomiin tietoliikenneverkkoihin. Sen lisäksi, mitä Milestonen 
yleisistä vastuunrajoituksista on määrätty edellä olevassa Vastuunrajoitus-osiossa, Milestone ei ota vastuuta 
ongelmista, jotka aiheutuvat näiden ominaisuuksien tarjontaan käytettävän kolmannen osapuolen verkon tai 
palvelukomponentin aiheuttamasta Tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Tuotetta suoraan tai 
välillisesti. 

6. Smart Connect- ja Mobile Push -ilmoitusominaisuuksien käyttöä säädellään voimassa olevalla Milestone Care 
Plus -palvelusopimuksella. Milestone ei ota vastuuta mahdollisista palvelun keskeytymisistä, jotka johtuvat 
Milestone Care Plus -sopimuksen oikea-aikaisen uusimisen laiminlyömisestä. 

7. XProtect Mobile -palvelun käyttöön saatetaan soveltaa ylimääräisiä kolmansien osapuolten maksuja, 
esimerkkeinä viestintäkulut sekä kolmansien osapuolten palvelutilausmaksut. 

 

Lisäosat ja komponentit 
Milestone XProtect® Access 
Asennus ja käyttö – XProtect Access -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta saa käyttää vain sellaisen XProtect VMS -tuotteen (kaikki XProtect VMS -tuotteet, XProtect Essential+ 
pois lukien) tai Milestone Husky NVR -tallentimen (kaikki Milestone Husky NVR -tuotteet, Husky M10 pois lukien) 
kanssa, joihin on hankittu asianmukaisesti lisenssi ostamalla tai tilaamalla.  

2. Tuotetta voidaan käyttää rajattomasta määrästä XProtect VMS -ohjelmistoon tai Milestone Husky NVR -
tallentimeen kytketyistä XProtect Management Application / XProtect Management Client -tuotteista ja XProtect 
Smart Client -tuotteista käsin. 

3. XProtect VMS -ohjelmiston tai Milestone Husky NVR -tallentimen tapahtumapalvelimeen voidaan asentaa 
rajoittamaton määrä XProtect Access -liitännäisiä ulkopuolisten järjestelmien kanssa kommunikoinnin 
helpottamiseksi. Sen lisäksi, mitä Milestonen yleisistä vastuunrajoituksista on määrätty edellä olevassa 
Vastuunrajoitus-osiossa, Milestone ei ota vastuuta ongelmista, jotka aiheutuvat Tuotteen käytöstä tai 
kyvyttömyydestä käyttää Tuotetta, kun joku muu osapuoli kuin Milestone on toimittanut liitännäiset, tai kun 
Milestonen toimittamaa XProtect Access -liitännäistä käytetään kolmannen osapuolen tuotteen kanssa tai 
sellaisen kolmannen osapuolen tuoteversion kanssa, jolle Tuotetta ei ole suunniteltu ja vahvistettu. Milestone ei 
myöskään ota vastuuta ongelmista, jotka aiheutuvat Tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Tuotetta, kun 
syynä ovat virheet kolmannen osapuolen tuotteessa, jonka kanssa XProtect Access -tuotetta käytetään. 

https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
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4. Tuotetta voidaan käyttää vain yhdessä virallisesti yhteensopivien XProtect VMS -tuotteiden ja Milestone Husky 
NVR -laitteiden kanssa.  

5. XProtect Access -tuotetta saa käyttää vain sellaisen ovimäärän kanssa, joka vastaa Tuotetta varten 
ohjelmistolisenssiä (SLC) kohden ostettuja ja rekisteröityjä ovilisenssejä. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Asennus ja käyttö – XProtect LPR -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta saa käyttää vain sellaisen XProtect VMS -tuotteen (kaikki XProtect VMS -tuotteet, XProtect Essential+ 
pois lukien) tai Milestone Husky NVR -tallentimen (kaikki Milestone Husky NVR -tuotteet, Husky M10 pois lukien) 
kanssa, joihin on hankittu asianmukaisesti lisenssi ostamalla tai tilaamalla.  

2. XProtect LPR voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään ohjelmistolisenssin (SLC) mukaisesti XProtect LPR -
palvelimiksi määriteltyjä tietokoneita. 

3. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
4. Tuotetta voidaan käyttää vain yhdessä virallisesti yhteensopivien XProtect VMS -tuotteiden ja Milestone Husky 

NVR -laitteiden kanssa. Tuotetta voidaan käyttää myös sellaisten kolmansien osapuolten 
tuotteiden/komponenttien kanssa, jotka perustuvat Milestone Integration Platform Software Development Kit -
pakettiin (integrointikäyttöympäristön ohjelmistokehityspaketti) silloin, kun Tuotetta käytetään yhdessä virallisesti 
yhteensopivien Milestonen tuotteiden kanssa. 

5. XProtect LPR -liitännäinen voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään ohjelmistolisenssin (SLC) mukaisesti 
tapahtumapalvelimiksi tai tallennuspalvelimiksi määritettyihin tietokoneisiin tai tietokoneisiin, joissa käytetään 
Management Client -sovellusta. 

6. XProtect LPR (rekisterikilven tunnistus) -tuotetta voidaan käyttää vain niin monessa kamerassa, joille olet 
ostanut ja rekisteröinyt ohjelmistolisenssin (SLC) mukaisen Tuotteen LPR-kameralisenssit. 

7. XProtect LPR:n (rekisterikilven tunnistus) rekisterikilpikirjasto voidaan käyttöönottaa rajattomalle määrälle 
XProtect LPR -palvelimia. 

8. XProtect LPR (rekisterikilven tunnistus) -tuotetta voidaan käyttää vain niin monessa XProtect LPR:n 
(rekisterikilven tunnistus) rekisterikilpikirjastossa, joille olet ostanut ja rekisteröinyt ohjelmistolisenssin (SLC). 

 

Milestone XProtect® Transact 
Asennus ja käyttö – XProtect Transact -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta saa käyttää vain sellaisen XProtect VMS -tuotteen (kaikki Milestone XProtect VMS -tuotteet, XProtect 
Essential+ pois lukien) tai Milestone Husky NVR -tallentimen (kaikki Milestone Husky NVR -tallentimet, Husky 
M10 pois lukien) kanssa, joihin on hankittu asianmukaisesti lisenssi ostamalla tai tilaamalla.  

2. Tuotetta voidaan käyttää rajattomasta määrästä XProtect VMS -ohjelmistoon tai Milestone Husky NVR -
tallentimeen kytketyistä XProtect Management Application / XProtect Management Client -tuotteista ja XProtect 
Smart Client -tuotteista käsin. 

3. Tuotetta voidaan käyttää vain yhdessä virallisesti yhteensopivien XProtect VMS -tuotteiden ja Milestone Husky 
NVR -laitteiden kanssa. Tuotetta voidaan käyttää myös sellaisten kolmansien osapuolten 
tuotteiden/komponenttien kanssa, jotka perustuvat Milestone Integration Platform Software Development Kit -
pakettiin (integrointikäyttöympäristön ohjelmistokehityspaketti) silloin, kun Tuotetta käytetään yhdessä virallisesti 
yhteensopivien Milestonen tuotteiden kanssa. 

4. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan niin monen lähdeyhteyden kanssa, jolle on ostettu ja rekisteröity 
yhteyslisenssejä määritellyn XProtect Transactin käyttämän ohjelmistolisenssin (SLC) nojalla.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Käyttö – Milestone XProtect Smart Wall -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: Milestone luovuttaa Sinulle täten 
oikeuden käyttää ohjelmistotuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta voidaan käyttää ilman erillistä lisenssiä yhdessä XProtect Corporate -järjestelmien kanssa. Tuotetta saa 
käyttää sellaisen XProtect Expert -tuotteen kanssa, jolle on hankittu XProtect Smart Wall -peruslisenssi 
asianmukaisesti ostamalla tai tilaamalla.  

2. Tuotetta voidaan käyttää rajattomasta määrästä XProtect Management Client -tuotetta ja XProtect Smart Client -
tuotetta, jotka on kytketty XProtect Corporate -järjestelmään. 

3. Tuotteen käyttöä rajoittaa myös XProtect VMS -tuotteen loppukäyttäjän lisenssisopimus. 
 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Asennus ja käyttö – Milestone XProtect Screen Recorder -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuote voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään tietokoneita ja laitteita, joissa on Tuotteen edellyttämä 
käyttöjärjestelmä (myöhemmin tietokoneet).   

2. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan valvontaan tai muuhun videotallennustarkoitukseen omistamillasi tai 
hallinnassasi olevilla tietokoneilla. Tuotetta ei voi tästä syystä käyttää esimerkiksi asiakkaittesi tietokoneiden 
valvontaan. 

3. Tuotetta voidaan käyttää vain yhdessä Milestone XProtect VMS -tuotteiden ja Milestone Husky NVR -yksiköiden 
kanssa.  
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4. Milestone XProtect VMS -tuotteessa tai Milestone Husky NVR -yksikössä vaaditaan yksi (1) kameralisenssi 
jokaiselle Tuotteen käytölle. 

5. Tuotteen käyttöä rajoittaa myös Milestone XProtect VMS -tuotteen tai Milestone Husky NVR -yksikön 
loppukäyttäjän lisenssisopimus. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Asennus ja käyttö – Milestone XProtect Input Unit Plug-ins -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 

1. Tuotetta saa käyttää vain yhdessä Milestone XProtect Smart Client -tuotteen ja joko Milestone XProtect VMS -
tuotteen tai Milestone Husky NVR -yksikön kanssa, ja sen täytyy olla loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa 
(EULA) määritettyjen asennus- ja käyttörajoitusten mukainen. 

2. Tuote voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään tietokoneita yhdellä (1) ohjelmistolisenssillä (SLC), jos 
tietokoneissa on Tuotteen voimassa oleva lisenssi. 

 

Milestone XProtect® Device Pack 
Asennus ja käyttö – Milestone XProtect Device Pack -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta ja sen yksittäisiä laiteajureita voidaan käyttää vain yhdessä virallisesti yhteensopivien ja oikeutetusti 
lisensoidun Milestone XProtect VMS -tuotteen tai Milestone Husky NVR -yksiköiden kanssa.  

2. Tuotetta ja sen yksittäisiä laiteajureita voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen 
edellyttämä käyttöjärjestelmä. 

3. Tuote ja sen yksittäiset laiteajurit voidaan asentaa rajattomaan määrään tallennuspalvelimiksi, 
varatallennuspalvelimiksi tai NVR-yksiköiksi määriteltyjä tietokoneita. 

 

Milestone ONVIF Bridge 
Asennus ja käyttö – Milestone ONVIF Bridge -tuotteeseen sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
2. Tuotetta voidaan käyttää vain yhdessä oikeutetusti lisensoidun Milestone XProtect VMS -ohjelmiston (paitsi 

XProtect Essential+) tai Milestone Husky NVR -yksikön kanssa, joka tukee Milestone Integration Platform -
integraatioalustaa. 
 

Milestone DirectShow Filter 
Asennus ja käyttö – Milestone DirectShow Filter -tuotteeseen (DirectShow Filter) sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää DirectShow Filter -tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. DirectShow Filter -tuote voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään tietokoneita, joissa on Tuotteen 
edellyttämä käyttöjärjestelmä (myöhemmin tietokoneet).   

2. DirectShow Filter -tuotetta voivat välittömästi ja välillisesti käyttää ainoastaan Sinä, työntekijäsi tai muut 
palveluksessasi työskentelevät henkilöt. 

3. DirectShow Filter -tuotetta voidaan käyttää vain yhdessä Milestone XProtect VMS -tuotteen tai Milestone Husky 
NVR -yksikön kanssa; Tuotetta ei saa käyttää erillään tai ei-hyväksyttyjen Milestone-tuotteiden kanssa tai ei-
Milestone-tuotteiden kanssa. 

4. DirectShow Filterin käyttöä rajoittaa myös Milestone XProtect VMS -tuotteen tai Milestone Husky NVR -yksikön 
loppukäyttäjän lisenssisopimus. 

5. Käyttäjä suostuu siihen ja vakuuttaa, ettei hän käytä DirectShow Filter -tuotetta tai muita teknisiä välineitä 
sellaisilla tavoilla, jotka mahdollistaisivat Milestone-tuotteiden käytön jollain Milestonen loppukäyttäjän 
lisenssisopimusta tai kyseisen tuotteen lisenssijärjestelmää rikkovalla tavalla. 

6. Vaikka Milestone pyrkiikin ylläpitämään Tuotteen korkeaa laatua ja pitämään tuotteen yhteensopivana tulevien 
versioiden kanssa, Tuotteen käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy seuraavat: a) Tuote saattaa sisältää virheellisiä, 
harhaanjohtavia tai vanhentuneita materiaaleja, dokumentaatiota tai näytetuotteita ja lähdekoodin, b) Tuote 
saattaa olla yhteensopimaton Milestone-tuotteiden aikaisempien, nykyisten tai tulevien versioiden kanssa, c) 
Tuotteesta saattaa puuttua toiminnallisuuksia tai se voi olla puutteellinen tietyiltä osin.  

 

Milestone XProtect® Download Manager 
Asennus ja käyttö – Milestone XProtect Download Manager -tuotteeseen (Download Manager) sovelletaan 
seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää rajoittamattoman määrän Download Manager -
tuoteasennuksia seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Download Manager -tuotetta voidaan käyttää ainoastaan tietokoneissa, joissa on Download Manager -tuotteen 
edellyttämä käyttöjärjestelmä. 

2. Download Manager -tuotetta voidaan käyttää ainoastaan yhdessä sellaisen Milestone XProtect -tuotteen kanssa, 
jonka mukana se on toimitettu (alkuperäinen XProtect-tuote). Jos Download Manager -tuotetta käytetään 
yhdessä muiden alkuperäisten XProtect-tuotteiden kanssa, Download Manager -tuotetta voidaan käyttää myös 
muiden yhteensopivien Milestone-tuotteiden sekä kolmansien osapuolten tuotteiden/komponenttien kanssa, 
jotka perustuvat Milestone Software Development Kit -ohjelmistokehityspakettiin tai Milestone Integration 
Platform Software Development Kit -pakettiin (integrointikäyttöympäristön ohjelmistokehityspaketti). 
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3. Download Manager -tuotteen käyttöä rajoittaa myös XProtect VMS -tuotteen loppukäyttäjän lisenssisopimus. 
 

Milestone Software® Manager 
Asennus ja käyttö – Milestone Software Manager  (”Software Manager”) -apuohjelmaan sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa täten oikeuden asentaa ja käyttää rajoittamattoman määrän Software Manager -tuoteasennuksia 
seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Software Manager -tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisten tietokoneiden kanssa, joissa käytetään 
Software Manager -ohjelmistolle tarkoitettua käyttöjärjestelmää, sekä sellaisissa tietokoneissa, joissa käytetään 
sellaista tulevaa käyttöjärjestelmää, jonka Milestone voi hyväksyä käytettäväksi Software Manager -tuotteen 
kanssa. Lue https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

2. Software Manager -tuotetta voidaan käyttää ainoastaan yhdessä sellaisten Milestone XProtect -tuotteiden 
kanssa, joiden kanssa tapahtuvaan käyttöön Software Manager -tuote on alun perin tarkoitettu, sekä myös 
sellaisten tulevien tuotteiden kanssa, jotka Milestone voi hyväksyä käytettäviksi Software Manager -tuotteen 
kanssa. Lue https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

3. Kun Milestone Software Manager -apuohjelmaa käytetään Milestone XProtect -tuotteiden etäasennukseen tai -
päivitykseen muilla tietokoneilla, Sinun katsotaan olevan tällaisten muiden tietokoneiden (etätietokoneet) 
järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvojana olet vastuussa sen varmistamisesta, että etätietokoneiden käyttäjät 
ymmärtävät ja hyväksyvät Milestone Software Manager -apuohjelman avulla asennettavien tai päivitettävien 
Milestone XProtect -tuotteiden loppukäyttäjän lisenssisopimukset (EULA) myös sellaisessa tapauksessa, että 
asennus on tehty ilman valvontaa etätietokoneiden käyttäjien puolesta ja mahdollisesti myös heidän 
huomaamattaan. Etäasentaessasi tai päivittäessäsi Milestone XProtect -tuotetta etätietokoneella hyväksyt 
järjestelmänvalvojana kyseisen vastuun, mukaan lukien vastuun ja velvollisuuden etätietokoneiden käyttäjien 
suorittamasta tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) mukaisesta toiminnasta sekä noudattamisesta. 
 

 

Husky 
Milestone Husky™ X-series NVR -tuoteperhe 
Asennus ja käyttö – Milestone Husky™ X-series NVR -tuoteperheeseen (käsittää seuraavat tuotteet: Milestone 
Husky™ X2 ja Milestone Husky™ X8, sisältäen niiden kaikki muunnelmat) sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Tuotteen mukana toimitettavat XProtect VMS -ohjelmisto ja sen apuohjelmat, esimerkkeinä Husky Assistant ja 
Husky Recovery Tool, on tarkoitettu käytettäväksi vain sen tietokonelaitteiston ja käyttöjärjestelmän kanssa, 
joiden kanssa ne toimitettiin. 

2. Tuoteohjelmiston päivityksiä ja palautuskuvia, jotka Milestone on toimittanut, voidaan käyttää vain Tuotteen 
kanssa. 

3. Tuotteeseen on ladattu etukäteen XProtect VMS -ohjelmisto. XProtect VMS -ohjelmiston käyttöä koskevat 
kyseessä olevan tuotteen erityiset käyttöehdot (ks. tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) 
asiaankuuluva osa) ja ehtona on asianmukaisesti hankitun ja rekisteröidyn ohjelmistolisenssin (SLC) käyttö. 

4. Tuote sisältää upotetun Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän. Mukana tuleva Microsoft Windows -lisenssi 
antaa sinulle ilmaisen oikeuden käyttää mahdollisia Microsoftin julkaisemia Windows-käyttöjärjestelmän 
päivityksiä. On sinun vastuullasi pitää Windows-käyttöjärjestelmä ajan tasalla Microsoftin ohjeiden mukaisesti. 
Milestone ei hyväksy mitään vastuuta tulevien Windows-käyttöjärjestelmän ohjelmistopäivitysten 
yhteensopivuudesta tai tulevien Microsoft Windows-käyttöjärjestelmän tulevista versioista, jotka saattavat 
muuttaa järjestelmän resurssien saatavuutta Tuotteessa, mikä saattaa puolestaan vaikuttaa Tuotteen 
suorituskykyyn kokonaisuutena. Tuote on ulottuvuuksiltaan oletettu ja suunniteltu käytettäväksi mukana tulevan 
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän kanssa. Milestone ei voi taata yhteensopivuutta muiden Microsoft 
Windows -käyttöjärjestelmien kanssa. 

5. Mukana tulevaa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmää tulee käyttää vain yhdessä Tuotteen kanssa eikä sitä saa 
täten käyttää muiden tietokonelaitteistojen yhteydessä. Microsoftin loppukäyttäjän lisenssisopimus säätää 
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän käytön ehtoja. 

 

Milestone Husky™ NVR -tallentimet, M-sarja 
Asennus ja käyttö – Milestone Husky™ M-series NVR -tuoteperheeseen (käsittää seuraavat tuotteet: Milestone 
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 ja Milestone Husky™ M50, sisältäen niiden kaikki muunnelmat) sovelletaan 
seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotetta seuraavin ehdoin ja rajoituksin: 

1. Jokainen tämän tuotteen hankinta edellyttää tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen hyväksymistä etukäteen.  
1. Milestone Husky NVR -ohjelmistoa saadaan ja voidaan käyttää vain sellaisen tietokonelaitteiston ja 

käyttöjärjestelmän kanssa, jonka kanssa se on toimitettu, sekä Milestonen toimittaman ohjelmistolisenssin (SLC) 
kanssa. Jos laitteiston kriittisiä osia täytyy vaihtaa, ohjelmisto voidaan uudelleenasentaa ja aktivoida uudella 
ohjelmistolisenssillä (SLC), joka on hankittu Milestone-jälleenmyyjältäsi tai Milestonen ohjelmiston 
rekisteröintipalvelukeskuksesta, joka on Milestonen verkkosivustolla osoitteessa www.milestonesys.com.  

2. Tuotetta voivat (lukuun ottamatta jäljempänä kappaleessa 5 mainittuja poikkeuksia) välittömästi ja välillisesti 
käyttää ainoastaan sinä, työntekijäsi tai muut palveluksessasi työskentelevät henkilöt, mukaan lukien puolestasi 

https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
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tapauksia tutkivat viranomaiset. Esimerkiksi asiakkaasi tai muut kolmannet osapuolet eivät tästä syystä voi 
käyttää Tuotetta millään tavoin. 

3. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan valvontaan tai muuhun videotallennustarkoitukseen omistamassasi tai 
hallinnassasi olevassa kiinteistössä tai maa-alueella. Tuotetta ei voi tästä syystä käyttää esimerkiksi asiakkaittesi 
kiinteistöjen tai maa-alueiden valvontaan. 

4. Käyttäjällä tai kolmansilla osapuolilla on lupa etäkäyttää ja etähallinnoida Tuotetta Milestone Interconnectia 
käyttäen edellyttäen, että a) käyttäjä tai kolmas osapuoli on ostanut Milestone Interconnect -kameralisenssit 
kameroille, joita käytetään XProtect Corporate -keskusjärjestelmässä, ja b) käyttäjä on hankkinut ja hänellä on 
edelleenkin vaaditut lailliset oikeudet valvonnan suorittamiseen. 

5. Tämä Tuote on suunniteltu käytettäväksi mahdollisimman monissa laitteissa. Lisätietoja saat Milestone-
jälleenmyyjältäsi tai tuotteesi dokumentaatiosta. Tuotetta ei saa käyttää useamman laitteen kanssa kuin mille se 
on tarkoitettu ja joille olet ostanut ja oikeutetusti hankkinut vastaavat lisenssitiedot ohjelmistolisenssin (SLC) 
mukaisesti. 

 

MIP SDK ja MIP SDK Mobile 
Asennus ja käyttö – MIP SDK:hon (Milestone Integration Platform Software Development Kit -paketti – 
integrointikäyttöympäristön ohjelmistokehityspaketti) ja MIP SDK Mobileen sovelletaan seuraavia ehtoja:  
Milestone luovuttaa Sinulle täten oikeuden asentaa ja käyttää Tuotteita, kuten MIP SDK:ta ja MIP SDK Mobilea, 
seuraavin rajoituksin: 

1. Tuote voidaan asentaa rajoittamattomalle määrälle tietokoneita arviointi- tai kehitystarkoituksia varten.  
2. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa tietokoneissa, joissa on Tuotteen edellyttämä käyttöjärjestelmä. 
3. Tuotetta voivat välittömästi ja välillisesti käyttää ainoastaan Sinä, työntekijäsi tai muut palveluksessasi 

työskentelevät henkilöt. 
4. Tuotetta voidaan käyttää vain yhdessä Milestone XProtect -tuotteiden, Milestone Integration Platform Software 

Development Kit -pakettia (integrointikäyttöympäristön ohjelmistokehityspaketti) tukevien Milestone Husky NVR -
tuotteiden ja hyväksyttyjen Milestone XProtect -tuotteiden alkuperäisten laitevalmistajaversioiden kanssa. 
Tuotetta ei saa käyttää erikseen muiden kuin Milestonen tuotteiden kanssa.  

5. MIP SDK: On sallittua jakaa edelleen kolmansille osapuolille Tuotteen niitä osia, jotka on erikseen määritelty 
edelleen jaettaviksi komponenteiksi (näitä ovat ajonaikaiset suoritettavat tiedostot, jotka ovat seuraavissa 
Tuotteen asennuskansion alikansioissa: \bin ja \VpsSamples\bin), ja sillä edellytyksellä, että tällaiseen edelleen 
jakeluun sisällytetään kaikki lisenssisopimukset, esimerkkinä Tuotteen asennuskansion \bin-kansion ”3rd party 
software terms and conditions.txt” -tiedostossa luetellut sopimukset, kun ne liittyvät käyttäjän omiin 
komponentteihin osana kokonaisratkaisua ja käytettäessä asianmukaisesti lisensoitua Milestonen hyväksymää 
tuotetta. 

6. MIP SDK Mobile: On sallittua jakaa edelleen kolmansille osapuolille tuotteen niitä osia, jotka on erikseen 
määritelty edelleen jaettaviksi komponenteiksi (näitä ovat ajonaikaiset suoritettavat tiedostot, jotka ovat MIP SDK 
Mobilen kirjastokansion kaikissa alakansioissa), ja sillä edellytyksellä, että tällaiseen edelleen jakeluun 
sisällytetään kaikki lisenssisopimukset, esimerkkinä tuotteen asennuskansion ”3rd party software terms and 
conditions.txt” -tiedostossa luetellut sopimukset, kun ne liittyvät käyttäjän omiin komponentteihin osana 
kokonaisratkaisua ja käytettäessä asianmukaisesti lisensoitua Milestonen hyväksymää tuotetta. 

7. Tuotteen käyttöä rajoittavat lisäksi Milestone-tuotteen loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa mainitut 
vakiolausekkeet tai Tuotteen kanssa käytettävän Milestone-tuotteen alkuperäinen laitevalmistajaversio. 

8. Käyttäjä hyväksyy ja takaa, että hän ei käytä Tuotetta tai muita teknisiä apuvälineitä sellaisilla tavoilla, joiden 
avulla loppukäyttäjä voisi käyttää Milestonen tuotetta tai Milestonen tuotteen alkuperäisvalmistajan versiota jotain 
tiettyä tuotetta koskevan loppukäyttäjän lisenssisopimuksen vastaisella tavalla tai saattaisi rikkoa Milestonen 
tuotteen tai Milestonen tuotteen alkuperäisen laitevalmistajaversion lisenssijärjestelmää tai kiertää sen. 

9. Tuote sisältää ohjelmistotyökaluja ja -osia, joiden avulla pystyt yhdistämään ja integroimaan laitteesi kolmannen 
osapuolen ohjelmistoon. Tuote ei sisällä tällaisten kolmannen osapuolen ohjelmistojen lisenssejä. Ne sinun on 
itse hankittava omia tarkoituksiasi varten. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Käyttö – Milestone Customer Dashboard -apuohjelmaan sovelletaan seuraavaa: 
Milestone luovuttaa Sinulle oikeuden ottaa Milestone Customer Dashboard -apuohjelman käyttöön ja käyttää sitä. 
Ottamalla toiminnallisuuden käyttöön käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot ja rajoitukset: 

1. Hyväksyt, että et saa muuttaa tai muokata verkkopalveluun välitettyjä tietoja tai millään tavoin kajota niihin. 
2. Milestonea ei voida pitää vastuullisena Tuotteen ja verkkopalvelun tai verkkopalvelun ja käytettävän 

asiakastuotteen välisistä tietoliikennekatkoksista aiheutuvasta tietojen menetyksestä. 
3. Hyväksyt järjestelmäkokoonpano- ja suorituskykytietojen jakamisen Milestone Customer Dashboard -palvelun 

kanssa. Esimerkkejä tällaisista järjestelmätiedoista ovat kameroista, järjestelmästä tai verkon toimintahäiriöistä 
peräisin olevat virhetiedot.  

4. Hyväksyt lisäksi, että valtuutetut Milestone-kumppanit saattavat käyttää järjestelmäkokoonpano- ja 
suorituskykytietoja ainoastaan asiakastukipalveluiden tarjoamiseen Sinulle. 
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5. Sen lisäksi, mitä Milestonen yleisistä vastuunrajoituksista on määrätty edellä olevassa Vastuunrajoitus-osiossa, 
Milestone ei ota vastuuta ongelmista, jotka aiheutuvat Milestonen kumppanin harjoittamasta Milestone Customer 
Dashboard -apuohjelman väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä. 

6. Tiettyihin Milestone Customer Dashboard -ominaisuuksiin pääsy edellyttää voimassa olevaa Milestone Care Plus 
-sopimusta. Katso kohta https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone ei ota 
vastuuta mahdollisista palvelun keskeytymisistä, jotka johtuvat Milestone Care -sopimuksen oikea-aikaisen 
uusimisen laiminlyömisestä.  

7. Milestone Customer Dashboard (Asiakkaan koontinäyttö) -palvelun käyttöön saatetaan soveltaa ylimääräisiä 
kolmansien osapuolten maksuja, muun muassa viestintäkustannuksia.  

 

  

https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/
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Milestone End-user License Agreement 
 
NOTE: If you are a Milestone Dealer, systems integrator or are otherwise installing this Product on behalf of a third 
party, you shall ensure that you have their acceptance of this End-user License Agreement and their consent to provide 
end-user personal data for registration with Milestone Systems if such voluntary option is applied. 
 
This End-user License Agreement (“EULA”) is a legally binding agreement between you (either an individual or a single 
legal entity) and Milestone Systems A/S (“Milestone”) for the Milestone product or utility, which may include associated 
software and hardware components, media, printed materials, online or electronic documentation and any updates or 
corrections (“Product”). If you have purchased the Product as part of a computer or server system delivered by 
Milestone all hardware and software components of such system shall for the purposes of this EULA be considered 
being parts of the Product, except however for any third party software or hardware component which is covered by a 
separate third party license agreement included in the system documentation or otherwise incorporated in the system. 
 
By installing, deploying, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of this EULA. If 
you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the Product, instead you may return it, within 30 days 
after purchase of the Product, along with all associated material to your place of purchase for a full refund, less any 
shipping and handling costs. This return policy does not apply if you or your representative, including your Milestone 
dealer (on your behalf) have accepted this EULA prior to, or as part of, your purchase of the Product. The Product is 
protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. 
Note that all software parts of Product are licensed to you, not sold. 
 
For Milestone products where a Software License Code (“SLC”) is required, the license you have been granted is 
identified by the Software License Code you have received when purchasing the Product. 
 
Acceptance of Unattended Remote Updating. The system administrator of your organization may today or in the 
future be using a tool or operating system method enabling remote and unattended updating or installation of software 
products on your computer; the Milestone Software Manager is an example of such a tool. In case such a tool is used to 
update the Product unattended you may not be prompted to accept a EULA for the new Product. By accepting the 
present EULA, you assign your right to accept EULAs of future product updates to your system administrator on your 
behalf. 
 
AWS Cloud Deployment. Milestone XProtect VMS products are also delivered as an Amazon Machine Image (“AMI”) 
under the bring-your-own-license model (“BYOL”), or with included license for Milestone XProtect® Essential+, and can 
be deployed on AWS cloud services infrastructure by using the associated CloudFormation script. This script performs a 
default deployment of the Product in a new Virtual Private Cloud (“VPC”) under your AWS account. You can modify the 
CloudFormation script or the default deployment produced by it to the extent required for the deployment of the Product 
in your specific AWS cloud services infrastructure. The CloudFormation script is provided “as is” without warranty of any 
kind, including, without limitation, the implied warranty of fitness for a particular purpose. Milestone expressly disclaims 
any warranty and accepts no responsibility for modifications to the CloudFormation script or to the default deployment 
produced by it. The entire risk and responsibility arising out of deployment and use of the deployed Product remains 
with you as the user. 
 
Intellectual Property Rights. All title and rights, including but not limited to copyrights, in and to the Product and any 
copies thereof are owned by Milestone, or in the case of third party contributions to such Product, the title and rights to 
such contributions only, are owned by our licensors. All rights not expressly granted are reserved by Milestone. 
 
Infringement of Third Party Rights. Milestone shall be liable for ensuring that the Product does not infringe any third 
party's intellectual property rights, however, in respect of patents, only (a) patents granted and published in the United 
States of America or the European Union on the date of your purchase, and (b) only if the Product is infringing as a 
standalone product when not used with any other product(s) or technology. In the event of any action against you in 
which such infringement is alleged, you shall give Milestone prompt written notice thereof. Milestone shall thereafter 
assume the sole conduct of the case and all of its legal costs incidental to the case. Milestone shall have irrevocable 
power of attorney to conduct litigation on its own behalf or to negotiate for settlement of the alleged infringement with 
you as the user. Milestone shall be entitled, at Milestone's discretion, to either obtain the continued right for you to use 
the Product or bring the infringement to an end by modifying or replacing the Product by another product which 
possesses substantially the same functionalities as the Product, or – if none of these remedies may be achieved at a 
reasonable cost for Milestone – to terminate this EULA with immediate effect. In the event of termination, you shall have 
no further claims, to include but not limited to any right of compensation or indemnity, against Milestone. 
 
Correction of Errors. A defect or error in the Product shall be deemed material only if it has effect on the functionality 
of the Product as a whole or if it prevents the operation of the Product. If you, within 90 (ninety) days after purchase of 
the Product, document that a material defect or error in the Product exists, Milestone shall, at its sole discretion, be 
obligated to (i) deliver a new copy of the Product without the material defect or error, (ii) remedy or correct the defect or 
error free of charge, or (iii) terminate this EULA and repay any license fee received against your return of all copies of 
the Product. The provisions of this paragraph constitute your sole remedies in the event of a defect or error in the 
Product. 
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No Warranties. Unless you are provided with a specific warranty from Milestone as part of your Product documentation, 
Milestone expressly disclaims any warranty for the Product. The Product and any related documentation is provided “as 
is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, without limitation, the implied warranties of 
merchantability or fitness for a particular purpose. The entire risk arising out of use or performance of the Product 
remains with you as the user. You are notified that the Product, when used with certain equipment or other software, 
may enable you to perform surveillance actions and data processing which are likely to be restricted by or contrary to 
applicable law, including without limitation data privacy and criminal law. The sole responsibility for verification of your 
use against compliance with applicable law lies with you as the user. 
 
Prohibited Use.  
The Product may only be applied and used in accordance to the applicable law(s) of the jurisdiction, country or region it 
is used in. This includes, but is not limited to, possible legal restrictions to what you surveil and record with the Product, 
the policy for storing recorded and other data in the Product, and how such recorded data is to be handled as it is 
exported from the Product. It is the sole responsibility of you the user to be acquainted with, and to adhere to, such laws 
and restrictions. Milestone does not accept any liability whatsoever, for any direct, indirect or consequential losses or 
damages for the violation of such laws and/or restrictions. 
 
This license does not cover use of the Product for the purpose of, or in connection with, a violation of the human rights 
of any person as set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Any such use is prohibited and is 
a material breach of this EULA causing the whole license for the Product to lapse immediately without notice rendering 
any further use of the Product unlawful. 
 
Copenhagen Clause. Milestone is a signatory to the Copenhagen Letter, a technology declaration to aspire to open 
and honest public conversation about the power of technology and how technology should enhance the quality of life. 
We who shape technology must reflect on how technology affects human needs and behaviors, and how we further the 
responsible use of technology. Milestone encourages our partners not only to involve themselves in this important 
discussion on responsible use of technology, but to also sign the Copenhagen Letter at www.copenhagenletter.org and 
adopt a corresponding Copenhagen Clause into their own agreements. 
 
Limitation of Liability. The provisions of this paragraph are in effect to the maximum extent permitted by applicable 
law. In no event shall Milestone or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages 
whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business 
information, or any other pecuniary loss) nor for any product liability (except for bodily injury) arising out of the use of or 
inability to use the Product or the provision of or failure to provide proper support, even if Milestone has been advised of 
the possibility of such damages. Absent any willful misconduct or gross negligence, the entire liability of Milestone and 
its suppliers shall be limited to the amount actually paid by you for the Product. 
 
Third Party Licenses. The Products include rights for you to use certain third party software as set out in the 
documentation for the specific Product. You may use and integrate the Products with other third party software and it is 
your responsibility when installing to investigate and obtain usage rights to any such third party software for your 
purpose.  
 
Miscellaneous. (a) You may make as many copies of the Product as may be necessary for backup and archival 
purposes. (b) You may not distribute copies of the Product to third parties. (c) You may not reverse engineer, 
decompile, or disassemble any of the Product's components except and only to the extent permitted by applicable law 
which cannot be contractually waived. (d) This EULA is non-transferable save that if there is any ownership interest 
transferred which includes the Milestone Product, you may permanently assign all of your rights for this Product to the 
Transferee, provided the Transferee agrees to the terms of this EULA. 
 
Termination. Without prejudice to any other rights, Milestone may terminate this EULA if you fail to comply with its 
terms and conditions. In such event you must immediately cease using the Product and destroy all copies of it. 
 
Severability. If a court or government body of competent jurisdiction determines that any provision of this EULA is 
invalid, not enforceable or enforceable only if limited in scope, this present EULA shall continue in full force and effect 
with such provisions stricken or so limited.  
 
Entire Agreement. This EULA constitute the parties' entire and complete agreement relating to the subject matter 
hereof and all written and oral undertakings and pledges which may have preceded this EULA, all implied warranties, 
rules of common law or ordinary rules of law not restated herein, are hereby excluded from effect between the parties. 
 
Governing Law. This EULA and the contract between you and Milestone are governed by Danish law and the sole and 
proper forum for the settlement of disputes hereunder shall be the City Court of Copenhagen. 
 
License, Installation and Use Conditions and Restrictions. The Product supports IP devices. IP devices can be 
cameras, encoders or other types of devices that are addressed through a unique IP address in the applied installation 
of the Product. One device license is needed per IP device connected to the Product. Each IP device connected to the 
Product through a network video recorder (“NVR”) also requires purchase of a device license, even if such device 
license will not be activated in the Product, while the connecting NVR itself does not require a separate device license. 

http://www.copenhagenletter.org/
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IP devices with multiple lens or sensors and encoders with up to 16 connected analog cameras counts as only one IP 
device, due to a specific exception. Please check the list of supported IP devices at 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Specific license terms may apply 
for associated XProtect® branded Products, please see details below.  
 
 
Collection and registration of system data.  By activating the licenses for the Product, you accept that core system 
data (such as number of used devices) is exchanged and stored in Milestone’s licensing system. A unique key for each 
license and each device connected to the system is generated. Milestone collects the MAC addresses of the devices 
connected and keeps track of the number of times cameras are registered and deleted to make sure the licenses are 
used according to the EULA. Milestone also registers the IP address of the server that activates the license. For 
systems using Milestone’s push notifications, Milestone keeps track of the Globally Unique Identifier (“GUID”) of the 
mobile server and the mobile devices that are registered to receive the notifications and email addresses that are 
entered to receive push notifications. The sole purpose of gathering and maintaining such data is to enable Milestone 
and its channel partners, to enforce license management of the Milestone products. You agree to not alter, modify, or in 
any way tamper with the data transmitted to the online service. 
 
Personal Data, General Data Protection Regulation: When purchasing licenses to the Product through our channel 
partners, the business information of your company will be registered with Milestone. You may also voluntarily provide 
Milestone with information on contact persons in form of name, email, and phone number. The sole purpose of 
gathering and maintaining such information during license usage is to enable Milestone and its channel partners to 
enforce license management, carry out the Milestone channel programs, and provide technical support for the Product. 
Milestone is a data controller with respect to the personal data collected and used hereunder. Milestone treats your 
personal data in accordance with our Privacy Policy (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/) 
 
This EULA applies to all Products, with its general terms and specific terms and conditions valid for the mentioned 
individual products as detailed in the following sections: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Installation and Use – for the XProtect Corporate product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License 
Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover 
Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 

2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 9 and 10 below, only be operated, regardless of 

whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not 
be operated or used in any way by customers of you or other third parties. 

6. The Product may only be used for surveillance of property or land that is owned or controlled by you, or you have 
acquired and maintain the required legal permissions when monitoring property or land not owned or controlled 
by you. 

7. Using Milestone Federated Architecture, the Product may without being subject to additional licensing be used to 
connect other XProtect Corporate or XProtect Expert systems, provided that the federated system is rightfully 
licensed.  

8. Using Milestone Interconnect, the Product may be used to connect other Milestone video management software 
products and other Milestone approved products (please refer to Milestone’s web site 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/ for the latest overview of compatible products) belonging to you or a third party. The 
use of Milestone Interconnect is subject to the following conditions: a) any interconnected system must be fully 
licensed with rightfully obtained license rights, b) you through purchase or subscription have rightfully obtained 
Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the XProtect Corporate 
system.  

9. The Product may be remotely operated and managed by a third party using Milestone Federated Architecture, 
provided that you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

10. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the 
required legal permissions to conduct the surveillance. 

https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/privacy-policy/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
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11. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM Maps or 
OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such 
map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications. 

12. You acknowledge that the Product uses data from OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© 
contributors. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License: 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. As a part of this, you also accept to respect the tile usage policy 
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/), including heavy use limitations in areas of bulk and 
unnecessary download of tiles. 

13. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: 
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent 
portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC 
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC 
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are 
needed, you will need to purchase additional license packs. 

14. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have 
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions 
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to 
the system. 

 

Milestone XProtect® Expert 
Installation and Use – for the XProtect Expert product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License 
Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover 
Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 

2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 and 7 below, only be operated, regardless of 

whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not 
be operated or used in any way by customers of you or other third parties. 

6. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 7 below, be remotely operated and managed by a 
third party using Milestone Federated Architecture, provided that you have acquired and maintain the required 
legal permissions to conduct the surveillance. 

7. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the 
required legal permissions to conduct the surveillance. 

8. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM Maps or 
OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such 
map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications. 

9. You acknowledge that the Product uses data from OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)© 
contributors. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License: 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. As a part of this, you also accept to respect the tile usage policy 
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles), including heavy use limitations in areas of bulk and 
unnecessary download of tiles. 

10. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: 
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent 
portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC 
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC 
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are 
needed, you will need to purchase additional license packs. 

11. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have 
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions 
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to 
the system. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Installation and Use – for the XProtect Professional+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License 
Code.  

file:///C:/Users/linda.petersen/Milestone%20Systems/VMS%20Releases%20-%20General/Documents/(http:/www.openstreetmap.org
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
http://www.openstreetmap.org/
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
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2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers. The Recording Servers must be managed by the designated Management 
Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 

2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this 

is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law 
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated 
or used in any way by customers of you or other third parties. 

6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: 
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent 
portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC 
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC 
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are 
needed, you will need to purchase additional license packs. 

8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have 
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions 
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to 
the system. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Installation and Use – for the XProtect Express+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of 
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as 
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified 
above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 

2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this 

is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law 
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated 
or used in any way by customers of you or other third parties. 

6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: 
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent 
portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC 
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC 
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are 
needed, you will need to purchase additional license packs. 

8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have 
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions 
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to 
the system.  

 
 

Milestone XProtect® Essential+ 
Installation and Use – for the XProtect Essential+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of 
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as 
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified 
above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned 
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or 
clients’ property or land. 

6. In total, the Product installed under this EULA may only be used with maximum eight (8) activated IP devices. IP 
devices can be cameras, encoders or other types of devices that are addressed through a unique IP address in 
the applied installation of the Product. One device license is needed per IP device connected to the Product. 
Each IP device connected to the Product through an already licensed IP device also requires a device license, 
even if such device license will not be activated in the Product. IP devices with multiple lens or sensors and 
encoders with up to 16 connected analog cameras counts as only one IP device, due to a specific exception. 
Please check the list of supported IP devices at https://www.milestonesys.com/community/business-partner-
tools/supported-devices.The Product needs to be connected to the Internet to complete the installation and to 
activate the license.  

7. No support is provided for the Product except for the support information that can be retrieved at Milestone 
website as indicated to you in an information dialogue of the Product. 

XProtect Clients 
Milestone XProtect® Smart Client 
Installation and Use – for the XProtect Smart Client product the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used in connection with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit. When 

used together with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, the Product may also be used 
together with other compatible Milestone products and with third party products/components built upon the 
Milestone Software Development Kit or the Milestone Integration Platform Software Development Kit. 

3. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together with 
third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development Kit 

4. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product 
applied. 

 

Milestone XProtect® Web Client 
Use – for the XProtect Web Client product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to use the Product on an unrestricted number of computers and devices with the 
following conditions and restrictions: 

1. By using the Milestone XProtect Web Client, you accept Milestone’s general terms in this EULA.   
2. The Product may only be used on computers and devices running operating systems for which the Product was 

designed. 
3. The Product may only be used together with the officially supported version of Milestone XProtect Mobile server 

or dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/ 

 

XProtect® Mobile 
 

Milestone XProtect® Mobile 
Installation and Use – for the XProtect Mobile client product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on devices running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used together with the officially supported version of XProtect Mobile server or 

dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-
mobile/ 

3. The use of the video push functionality is subject to licensing in the XProtect VMS product or Milestone Husky 
NVR unit it is used together with, where each named user of the XProtect Mobile client wanting to make use of 
the video push functionality requires one (1) camera license in the XProtect VMS product or Milestone Husky 
NVR unit. 

 
Installation and Use – for the XProtect Mobile server product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
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2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed XProtect VMS product or Milestone Husky 
NVR unit. 

3. The use of the XProtect Mobile server is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone 
XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit it’s used together with. 

4. By accepting the present EULA you accept terms and conditions on behalf of end-users which you allow to 
connect to XProtect Mobile server in regards to use of XProtect Mobile and XProtect Web Client. 

5. The use of Smart Connect, Video Push and Mobile Push notifications relies on third party services and network 
connectivity such as notification services and wireless communication networks. In addition to the general 
restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not accept 
any liability arising out of the use of or inability to use any of these capabilities directly, or indirectly, caused by 
any of third party network or service component used to provide these capabilities. 

6. The use of the Smart Connect and Mobile Push Notification capabilities is conditioned by a valid Milestone Care 
Plus service contract. Milestone accepts no liability for possible interruptions in the service caused by failure to 
renew the Milestone Care Plus coverage in due time. 

7. Additional third party charges may apply for using the XProtect Mobile service, including, but not limited to, 
communication cost and third party service subscriptions. 

 

Add-ons and components 
Milestone XProtect® Access 
Installation and Use – for the XProtect Access product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect 
Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Milestone Husky M10) 
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect 
Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky 
NVR unit. 

3. To facilitate communication with third party systems an unrestricted number of XProtect Access plug-ins may be 
installed on the Event Server in the XProtect VMS system or the Milestone Husky NVR unit. In addition to the 
general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not 
accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product when the plug-ins have been provided 
by another party than Milestone, or when the Milestone provided XProtect Access plug-in is used with a third 
party product or version of a third party product that it has not been designed and validated for. Further, 
Milestone does not accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product caused by errors in 
any third party product that XProtect Access is used together with. 

4. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone 
Husky NVR units.  

5. XProtect Access may only be used with as many doors as you have purchased and registered door licenses to 
for the Product by the Software License Code. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Installation and Use – for the XProtect LPR product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect 
Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Milestone Husky M10) 
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The XProtect LPR may be installed on an unrestricted number of computers designated as XProtect LPR 
Servers per Software License Code. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone 

Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be 
used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software 
Development Kit. 

5. The XProtect LPR Plug-in may be installed on an unrestricted number of computers designated as Event 
Servers, or as Recording Servers, or on computers running the Management Client application. 

6. XProtect LPR may only be used with as many cameras as you have purchased and registered LPR Camera 
Licenses for the Product by the Software License Code. 

7. The XProtect LPR License Plate Libraries may be deployed on an unrestricted number of XProtect LPR Servers. 
8. XProtect LPR may only be used with as many XProtect LPR License Plate Libraries as you have purchased and 

registered for the Product by the Software License Code. 
 

Milestone XProtect® Transact 
Installation and Use – for the XProtect Transact product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 
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1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any Milestone XProtect VMS product, except 
XProtect Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Husky M10) 
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect 
Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky 
NVR unit. 

3. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone 
Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be 
used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software 
Development Kit. 

4. The Product may only be used with as many source connections as you have purchased and registered 
connection licenses for under the Software License Code used by the designated XProtect Transact.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Use – for the Milestone XProtect Smart Wall product the following applies: Milestone hereby grants you the right to 
use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may be used with XProtect Corporate systems without being subject to separate licensing. The 
Product may be used together with XProtect Expert for which a XProtect Smart Wall base license through 
purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Clients and XProtect Smart 
Clients connected to the XProtect Corporate system. 

3. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product. 
 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Screen Recorder product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may be installed on an unrestricted number of computers, and other devices, running the operating 
system for which the Product was designed (hereafter referred to as computers).   

2. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes of computers owned or 
controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or 
clients’ computers. 

3. The Product may only be used together with Milestone XProtect VMS products and Milestone Husky NVR units.  
4. For each use instance of the Product, one (1) camera license is required in the Milestone XProtect VMS product 

or Milestone Husky NVR unit. 
5. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect VMS 

product or the Milestone Husky NVR unit. 
 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Input Unit Plug-ins product the following applies: 

1. The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together with a 
Milestone XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, and shall be subject to the installation and use 
restrictions for these Products as set out in this EULA. 

2. The Product may be installed on an unrestricted number of computers under one (1) Software License Code, as 
long as each of these computers have a valid license for the Product. 

 

Milestone XProtect® Device Pack 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Device Pack product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product and its individual Device Drivers may only be used with officially compatible and rightfully licensed 
Milestone XProtect VMS products or Milestone Husky NVR units.  

2. The Product and its individual Device Drivers may only be used on computers running operating systems for 
which the Product was designed. 

3. The Product and its individual Device Drivers may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers, Failover Recording Servers or NVR units. 

 

Milestone ONVIF Bridge 
Installation and Use – for the Milestone ONVIF Bridge product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed Milestone XProtect VMS (except XProtect 

Essential+) or Milestone Husky NVR unit supporting the Milestone Integration Platform. 
 

Milestone DirectShow Filter 
Installation and Use – for the Milestone DirectShow Filter product (“DirectShow Filter”) the following applies: 
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Milestone hereby grants you the right to install and use the DirectShow Filter with the following conditions and 
restrictions: 

1. The DirectShow Filter may be installed on an unrestricted number of computers running the operating system for 
which the Product was designed (hereafter referred to as computers).   

2. The DirectShow Filter may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by 
you, your employees or other people working for you. 

3. The DirectShow Filter may only be used in connection with a Milestone XProtect VMS product, or a Milestone 
Husky NVR; the Product may not be used separately, in connection with non-approved Milestone products, or in 
connection with non-Milestone products. 

4. The use of the DirectShow Filter is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone 
XProtect VMS product or the Milestone Husky NVR unit. 

5. The user agrees and warrants not to use the DirectShow Filter, or other technical tools, in ways that will enable a 
Milestone product to be used in a way that infringe Milestone’s End-user License Agreement or licensing system 
for that product. 

6. Even though Milestone strives to keep a high-quality level of the Product, and to make it compatible with future 
versions of the Products, the user of the Product understands and accepts that: a) The Product may contain 
incorrect, misleading or outdated material, documentation or sample products and source code. b) The Product 
may be incompatible with previous, present or future versions of the Milestone products. c) The Product may lack 
certain functionality or be incomplete in certain areas.  

 

Milestone XProtect® Download Manager 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Download Manager product (“Download Manager”) the following 
applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Download Manager with 
the following conditions and restrictions: 

1. The Download Manager may only be used on computers running operating systems for which the Download 
Manager was designed. 

2. The Download Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect product with which it was 
delivered (the Original XProtect product). When used together with the Original XProtect product the Download 
Manager may also be used together with other compatible Milestone products and with third party 
products/components built upon the Milestone Software Development Kit or Milestone Integration Platform 
Software Development Kit. 

3. The use of the Download Manager is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS 
product. 

 

Milestone Software® Manager 
Installation and Use – for the Milestone Software Manager utilities (“Software Manager”) the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Software Manager with 
the following conditions and restrictions: 

1. The Software Manager may only be used in connection with computers running operating systems for which the 
Software Manager was intended as well as in connection with computers running future operating systems 
Milestone may confirm to be supported by the Software Manager. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

2. The Software Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect products for which Software 
Manager was originally intended as well as with future products Milestone may confirm to be supported by the 
Software Manager. Please see https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-
addons/utilities/ 

3. By using the Milestone Software Manager to remotely install or update Milestone XProtect products on other 
computers you are regarded as being a system administrator of those computers ("Remote Computers"). Being 
a system administrator, it is your responsibility to ensure the users of the Remote Computers understand and 
accept the EULAs of the Milestone XProtect products being installed or updated using the Milestone Software 
Manager, even in the case the installation process has been made unattended for the users of the Remote 
Computers and possibly invisibly for them as well. By remotely installing or updating a Milestone XProtect 
product on a Remote Computer you accept - as a system administrator - this responsibility, including the 
responsibility and liability for adherence to and compliance with this EULA by the users of Remote Computers. 
 

 

Husky 
Milestone Husky™ X-series NVRs 
Installation and Use – for the Milestone Husky™ X-series NVRs (covers the following products: Milestone Husky™ 
X2 and Milestone Husky™ X8, including all variants of these products) the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The XProtect VMS software and software utilities delivered with the Product, including, but not limited to, Husky 
Assistant and Husky Recovery Tool, may, and can, only be used with the computer hardware and operating 
system with which it is delivered. 

https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
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2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only be 
used with the Product. 

3. The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to the 
terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) conditioned by the use of a 
rightfully obtained and registered Software License Code. 

4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft Windows 
license gives you free access to possible updates to the Windows Operating System that Microsoft may release. 
It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to the Microsoft’s guidelines. 
Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future software updates of the Windows 
Operating System, and future versions of the Microsoft Windows Operating System may change the use of 
available system resources in the Product, which may impact the overall performance of the Product. The 
Product is further dimensioned and designed for the included version of Microsoft Windows operating system. 
Milestone cannot guarantee the compatibility with other versions of Microsoft Windows operating systems. 

5. The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must hence 
not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft Windows 
Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement. 

 

Milestone Husky™ M-series NVRs 
Installation and Use – for the Milestone Husky™ M-series NVRs (covers the following products: Milestone Husky™ 
M20, Milestone Husky™ M30 and Milestone Husky™ M50, including all variants of these products) the following 
applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. Any purhase of the Product requires prior acceptance of this EULA.  
2. The Milestone Husky NVR software may, and can, only be used with the computer hardware and operating 

system with which it is delivered, and the Software License Code provided by Milestone. Should critical parts of 
the hardware need to be replaced, the software may be re-installed and activated with a new Software License 
Code, obtained via your Milestone dealer or from Milestone’s Software Registration Service Center on 
Milestone’s web site www.milestonesys.com.  

3. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 5 below, only be operated, regardless of whether this 
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law 
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated 
or used in any way by your customers or other third parties. 

4. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned 
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or 
clients’ property or land. 

5. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the 
required legal permissions to conduct the surveillance. 

6. The Product has been designed for use with a maximum number of devices. Please consult your Milestone 
Dealer or your product documentation if you need additional information. The Product may not be used with 
more devices than designed for and for which you have purchased and rightfully obtained the corresponding 
license data for under the Software License Code. 

 

MIP SDK and MIP SDK Mobile 
Installation and Use – for the MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit), and for the MIP 
SDK Mobile the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use each of the Products, i.e. MIP SDK and MIP SDK Mobile, with 
the following restrictions: 

1. The Product may be installed on an unlimited number of computers used for evaluation or development 
purposes.  

2. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
3. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your 

employees or other people working for you. 
4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR products 

supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM versions of 
Milestone XProtect products; the Product may not be used separately, in connection with non-Milestone 
products.  

5. MIP SDK: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically designated 
as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the following subfolders of 
the Product’s installation folder: \bin and the \VpsSamples\bin folder), and provided that all licensing agreements, 
to include but not limited to those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the \bin folder 
for the Product’s installation folder, are included in such redistribution, in connection with your own components 
as a part of a total solution used together with the rightly licensed Milestone approved product. 
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6. MIP SDK Mobile: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically 
designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the lib folder of 
every subfolder of the MIP SDK Mobile), and provided that all licensing agreements, to include but not limited to 
those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the Product’s installation folder, are 
included in such redistribution, in connection with your own components as a part of a total solution used 
together with the rightly licensed Milestone approved product. 

7. The use of the Product is further restricted by the standard clauses mentioned in End-user License Agreement of 
the Milestone product, or the OEM version of the Milestone product it is used together with. 

8. You agree and warrant not using the Product, or other technical tools, in ways that will enable an end-user to use 
a Milestone product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the End-user License 
Agreement covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product 
or the OEM version of a Milestone product. 

9. The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third party 
software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain yourself for 
your purpose. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Use – for the Milestone Customer Dashboard utilities the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to enable and use the Milestone Customer Dashboard. By enabling the 
functionality, you accept the following conditions and restrictions: 

1. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the data transmitted to the online service. 
2. Milestone cannot be held responsible for any loss of data caused by disruptions in communication between the 

product and online service, or from the online service and the used client. 
3. You consent to share system configuration and performance data with the Milestone Customer Dashboard 

service. Examples of such system data is error information originating from cameras, system or network failures.  
4. You also consent authorized Milestone partners to access the system configuration and performance data with 

the sole purpose of providing customer support services to you. 
5. In addition to the general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, 

Milestone does not accept any liability arising out of a Milestone partner’s misuse of, or inability to use the 
Milestone Customer Dashboard. 

6. Access to certain features of the Milestone Customer Dashboard requires a valid Milestone Care Plus contract. 
Please see https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone accepts no liability for 
possible interruptions in the service caused by failure to renew the Milestone Care coverage in due time.  

7. Additional third party charges may apply for using the Milestone Customer Dashboard service, including, but not 
limited to, communication cost.  

 

https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/

