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Milestone - קצה למשתמש רישיון הסכם 
 

 של וההתניות לתנאים ביחס מחלוקת או  ודאות-אי  של אירוע בכל .Milestone של קצה למשתמש רישיון  הסכם של מתורגמת גרסה זוהי 
 קצה למשתמש רישיון  הסכם של באנגלית המקור גרסת .התרגום גרסת על תגבר באנגלית המקור גרסת, קצה למשתמש רישיון  הסכם

 . זו  מתורגמת גרסה אחרי  מובאת Milestone של
 

 את שקיבלת לוודא עליך, שלישי צד בשם, הזה המוצר את אחרת צורה בכל מתקין או מערכות משלב , Milestone של משווק אתה אם :הערה
 אפשרות אם, Milestone Systems עם רישום לצורך קצה משתמש של אישיים נתונים ולספק קצה למשתמש רישיון הסכם לתנאי הסכמתם

 .קיימת זו בחירה
 

 Milestone לבין( יחידה משפטית ישות או אדם) בינך מחייב משפטי הסכם והוא"(, הרישיון הסכם " - EULA) קצה למשתמש רישיון הסכם זהו
Systems A/S  "(Milestone )"של עזר תוכנית או מוצר עבור Milestone ,מדיה, וחומרה תוכנה של קשורים רכיבים לכלול עשויים אשר ,

, שרתים ממערכת או ממחשב כחלק המוצר את רכשת אם "(.המוצר" להלן) תיקון או עדכון וכל אלקטרוני או מקוון תיעוד, מודפסים חומרים
, מהמוצר כחלק, קצה למשתמש זה EULA רישיון הסכם לעניין, ייחשבו כזו מערכת של והתוכנה החומרה רכיבי כל, Milestone ידי על שסופקו

 המערכת בתיעוד השלישי הצד של נפרד וןרישי הסכם ידי על המכוסים, כלשהו שלישי צד של חומרה או תוכנה רכיב כל,  זאת עם יחד, מלבד
 .המערכת בתוך אחרת המוכלל או

 
 לתנאי מסכים אינך אם .EULA הרישיון הסכם לתנאי כפוף  להיות מסכים אתה, במוצר אחר שימוש כל או, ההעתקה, הפריסה, ההתקנה בעצם
 תוך, הרכישה לנקודת הרלוונטי החומר כל עם יחד צרהמו את החזר זאת במקום. במוצר להשתמש או להתקין אין, הזה EULA הרישיון הסכם

 משווק לרבות, נציגך או אתה אם חלה אינה זו החזרה מדיניות .והטיפול המשלוח עלויות בקיזוז מלא החזר לקבל כדי, הרכישה ממועד יום 30
Milestone הרישיון הסכם לתנאי הסכמתם( מטעמך) שלך EULA זכויות חוקי ידי על מוגן המוצר .וצרהמ רכישת לפני, ממנו לחלק או הזה 

 לא המוצר של התוכנה מחלקי אחד אף  כי לב שים .רוחני קניין בנושא אחרים ואמנות חוקים גם כמו, בינלאומיים יוצרים זכויות ואמנות יוצרים
 .ברישיון לך מוענק אלא, לך נמכר

 
 רכישת בעת שקיבלת התוכנה רישיון קוד ידי על מזוהה שקיבלת ןהרישיו(, SLC) תוכנה רישיון קוד נדרש שבהם Milestone מוצרי עבור

 .המוצר
 

 ההפעלה מערכת של שיטה או בכלי להשתמש בעתיד או כיום עשוי שלך הארגון מערכת מנהל .התערבות ללא מרחוק לעדכון  הסכמה
 לכלי דוגמה הוא Milestone Software Manager,  שלך המחשב על תוכנה מוצרי של התערבות וללא מרחוק התקנה או עדכון המאפשרים

 EULA הרישיון הסכם את לקבל תתבקש שלא ייתכן, התערבות ללא המוצר את לעדכן מנת על האמור בכלי שימוש נעשה בו במקרה .כזה
 למשתמש רישיון הסכמי לקבל שלך הזכות את ממחה אתה, הנוכחי( EULA) קצה למשתמש הרישיון הסכם קבלת ידי על .החדש המוצר עבור
 .מטעמך אצלך שעובד מערכת מנהל עבור עתידיים מוצר עדכוני של( EULA) קצה

 
 לפיAmazon Machine Image (AMI ) בתור הם גם נמסרים Milestone של וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצרי .AWS Cloud פריסת

  והם, Milestone של Essential ®XProtect+  עבור כלול רישיון עם  או(, bring-your-own-license ,BYOL" )משלך רישיון הבא" מודל
 את מבצע סקריפט .CloudFormation, לכך המשויך בסקריפט שימוש באמצעות AWS Cloud שירותי של התשתית גבי על לפריסה ניתנים

 באפשרותך .AWS-ב חשבונך תחת( Virtual Private Cloud, VPC)  פרטי ליוירטוא בענן המוצר של מחדל כברירת המוגדרת הפריסה
 המוצר פריסת לצורך הנדרשת במידה וזאת, יוצר שהוא מחדל כברירת המוגדרת הפריסה את או CloudFormation סקריפט את לשנות

 לרבות, שהוא סוג מכל אחריות ללא( as is) שהוא כמות מסופק CloudFormation סקריפט.שלך הספציפית AWS Cloud שירותי תשתיתב
 אחריות כל  עצמה על תקבל ולא אחריות מכל במפורש מתנערת Milestone .מסוימת למטרה התאמתו לגבי המשתמעת האחריות, רק לא אך

 במלוא נושא כמשתמש אתה .יוצר שהסקריפט המחדל כברירת המוגדרת בפריסה או CloudFormation סקריפט בעזרת שייעשו לשינויים
 .הפרוס במוצר ומהשימוש המוצר מפריסת הנובעים והאחריות הסיכון

 
,  Milestone בבעלות נמצאות שלו העותקים ובכל כלשהו במוצר, יוצרים זכויות, רק לא אך, לרבות, לזכות וטענה בעלות כל .רוחני  קניין  זכויות

 הזכויות כל .שלנו הרישיון נותני בבעלות נמצאות בלבד כאלה בתרומות והזכויות הבעלות, כזה למוצר שלישי צד לש תרומות של במקרה או
 . Milestone -ל שמורות במפורש הוענקו שלא

 
,  זאת עם יחד אך, שלישי צד כל של רוחני קניין זכויות מפר אינו המוצר כי להבטיח אחראית תהיה Milestone .שלישי  צד של זכויות הפרת
 אם רק( ב) וכן, שלך הרכישה במועד האירופי באיחוד או אמריקה של הברית בארצות ופורסמו שהוענקו פטנטים( א) רק, לפטנטים ביחס

 שבה נגדך תביעה כל של אירוע במסגרת .ים/אחר טכנולוגיה או ים/מוצר כל עם בשימוש מצוי אינו כאשר, עצמו בפני העומד מוצר מפר המוצר
 הניהול את בלעדי באופן עצמה על תיטול Milestone, מכן לאחר .דיחוי ללא בכתב כך  על הודעה Milestone-ל לתת עליך, כזו עולהפ נטענת

 לנהל או עצמה מטעם ההתדיינות את לנהל חוזר בלתי כוח ייפוי בעלת  תהיה Milestone .לתיק הנלוות המשפטיות העלויות כל ושל התיק של
 את לקבל מנת על או, Milestone של דעתה שיקול פי על, רשאית תהיה Milestone .כמשתמש עמך לכאורה הפרהה של להסדר ומתן משא

 לו יש אשר אחר מוצר ידי על המוצר של החלפה או שינוי ידי על סיומה על ההפרה את להביא או במוצר להשתמש להמשיך עבורך הזכות
  לסיים - Milestone עבור סביר במחיר האלו התרופות מן אחת אף  להשיג ניתן לא אם - וא, המוצר כמו הפונקציות אותן את משמעותי באופן
  Milestone נגד נוספות תביעות כל לך יהיו לא ההתקשרות סיום של אירוע במסגרת .מידי בתוקף  זה EULA קצה למשתמש הרישיון הסכם

 .שיפוי או לפיצוי כלשהי זכות, בכלליות לפגוע מבלי, הכוללות
 

 מונעים הם אם או, בכללותו המוצר של הפונקציונליות על השפעה להם יש אם רק משמעותיים ייחשבו במוצר שגיאה או ליקוי .שגיאות ון תיק
, במוצר שקיימים משמעותיים שגיאה או ליקוי תתעד אתה, המוצר רכישת מיום ימים( תשעים) 90 בתוך, אם .המוצר של ההפעלה את

Milestone  ,מחויבת תהיה, הבלעדי עתהד שיקול פי על (i )משמעותיים שגיאה או ליקוי ללא המוצר של חדש עותק לספק ( ,ii )או סעד לתת  
 הרישיון תשלומי כל של החזר ולשלם EULA קצה למשתמש הרישיון הסכם את לסיים( iii) או, תשלום ללא השגיאה או הליקוי את לתקן

 או פגם של אירוע במסגרת שלך היחיד הסעד את מהוות זו פסקה הוראות .ידך על המוצר של העותקים כל של החזרה כנגד, שהתקבלו
 .במוצר שגיאה
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 מכל מפורשות מתנערת Milestone, למוצר המצורפים מהמסמכים כחלק , Milestone -מ ספציפי אחריות כתב קיבלת לא אם .אחריות ללא
 אחריות, הגבלה ללא, לרבות, משתמעת או מפורשת, כלשהי אחריות ללא" ואשה כמות" מסופק נלווה תיעוד וכל המוצר .המוצר בגין אחריות

 .כמשתמש עליך מוטל המוצר של הביצועים מן או במוצר השימוש מן הנובע הסיכון כל .מסוימת למטרה התאמה או סחירות לגבי משתמעת
 להיות צפויים אשר נתונים ועיבוד מעקב פעולות לבצע לך לאפשר עשוי, אחרת תוכנה או מסוים ציוד עם שימוש בעת, המוצר כי להודיעך הרינו

 השימוש של לאימות הבלעדית האחריות .הפלילי והחוק המידע פרטיות חוקי הגבלה ללא, כולל, לחוק בניגוד לעמוד או, החוק פי על מוגבלים
 .כמשתמש עליך מוטלת החל הדין אחר מילוי לעניין שלך

 
  .אסור שימוש

 מבלי, גם נכללות בכך .בו השימוש נעשה שבהם האזור או, המדינה, השיפוט בתחום החל לדין בהתאם ורק אך במוצר שולהשתמ להפעיל ניתן
 ונתונים המוקלטים הנתונים של האחסון מדיניות, המוצר באמצעות וההקלטה המעקב מושא על אפשריות משפטיות הגבלות, בכלליות לפגוע

, שכאלה והגבלות חוקים עם להיכרות הבלעדית האחריות .מהמוצר שלהם הייצוא לאחר כאלה וקלטיםמ בנתונים הטיפול ואופן, במוצר אחרים
, ישיר נזק או הפסד לכל, שהוא סוג מכל, אחריות כל  עצמה על מקבלת אינה Milestone .המשתמש, עליך מוטלת, להם בהתאם ולפעולה

 .שכאלה הגבלות או/ו חוקים של הפרתם בעקבות תוצאתי או עקיף 
 

  בדבר עולם באי  לכל בהכרזה שנקבעו כפי אדם כל של האדם זכויות של הפרה, עם בקשר או, לצורך במוצר השימוש את מכסה אינו זה רישיון
 כולו לרישיון וגורם, זה EULA קצה למשתמש הרישיון הסכם של יסודית הפרה ומהווה אסור הוא כאמור שימוש כל .ם"האו של האדם זכויות
 .חוקי לבלתי במוצר נוסף  שימוש כל ההופך באופן, מוקדמת הודעה כל ללא, מידי באופן פקועל המוצר עבור

 
Copenhagen ClauseMilestone על החתומות מהחברות אחת היא Copenhagen Letter ,המעוניינות טכנולוגיה חברות של  הצהרה 

 חייבים, הטכנולוגיה מעצבי, אנו .החיים איכות את לשפר אמורה ולוגיההטכנ וכיצד הטכנולוגיה של לכוחה בנוגע וכן פתוח ציבורי דיון לפתוח
 את מעודדת Milestone .בטכנולוגיה אחראי שימוש לקדם וכיצד, התנהגותו ועל האדם צורכי על משפיעה טכנלוגיה כיצד עצמנו את לשאול

  באתר Copenhagen Letter על לחתום גם אלא, בטכנולוגיה האחראי השימוש בדבר זה חשוב בדיון מעורבים להיות רק לא שותפיה
www.copenhagenletter.org את שלהם בהסכמים ולאמץ Copenhagen Clause המתאים. 

 
 שלה הספקים או Milestone יישאו לא אירוע בשום .החל הדין פי על המותרת המרבית במידה בתוקף  הן זו פסקה הוראות .אחריות בלתהג

 של אובדן, עסקית הפרעה, עסקיים רווחים אובדן בגין נזקים, הגבלה ללא, לרבות) תוצאתי או עקיף , מקרי, מיוחד, שהוא נזק לכל באחריות
 יכולת חוסר או השימוש מן הנובעים(, גופנית פגיעה של במקרה מלבד) למוצר כלשהי באחריות לא ואף ( אחרים ממון סדהפ או, עסקי מידע

  כל בהיעדר .כאלה נזקים לקרות האפשרות על הודעה קיבלה כבר Milestone אם גם, נאותה תמיכה מתן אי או מתן או במוצר להשתמש
  בפועל ששולם לסכום מוגבלת תהיה שלה הספקים ושל Milestone של כולה האחריות, רבתי ותרשלנ כל או תחילה בכוונה פסולה התנהגות

 .המוצר עבור ידך על
 

 רשאי אתה .המסוים המוצר בתיעוד כמתואר, מסוימות שלישי צד בתוכנות להשתמש זכות לך מעניקים המוצרים.שלישי  צד רישיונות
 כזו שלישי צד תוכנת לכל שימוש זכויות ולהשיג ההתקנה בשעת לחקור האחריות. רותאח שלישי צד תוכנות עם ולשלבם במוצרים להשתמש
  .עליך מוטלת למטרותיך

 
 המוצר של עותקים להפיץ רשאי אינך( ב. )ארכיון ולמטרות גיבוי לשם שיידרש ככל המוצר של עותקים מספר לעשות רשאי אתה( א) .שונות

 פי על המותרת במידה ורק למעט, המוצר של רכיבים כל של פירוק או לאחור הידור, לאחור סההנד לבצע רשאי אינך( ג. )שלישיים לצדדים
.  Milestone של המוצר את הכוללות בעלות העברת של למקרה פרט, להעברה ניתן אינו זה EULA( ד. )בחוזה לוויתור ניתנת לא אשר, החוק
 למשתמש הרישיון הסכם לתנאי יסכים הבעלות שמקבל בתנאי, למוצר ביחס זכויותיך כל את הבעלות למקבל לצמיתות להעביר מורשה אתה
 .ל"הנ EULA קצה

 
 התנאים אחר תמלא לא אם, הזה EULA הרישיון הסכם את לסיים רשאית Milestone, אחרות בזכויות לפגוע מבלי .התקשרות סיום

 .שלו העותקים כל את ולהשמיד במוצר ושהשימ את מיד להפסיק עליך, כזה קרה אירוע במסגרת .בו הכלולים וההתניות
 

 או לאכיפה ניתנת אינה, חוקית אינה זה EULA של הוראה כל כי יקבעו שיפוטית סמכות בעל ממשלתי גוף  או משפט בית אם .הפרדה יכולת
  .מורכא יוגבלו או ימחקו כאמור ההוראות כאשר, מלא בתוקף  להתקיים ימשיך זה EULA, מוגבל בהיקף  רק לאכיפה ניתנת

 
  פה ובעל בכתב וההבטחות ההתחייבויות כל ואת הנדון לנושא הנוגע בכל הצדדים בין המלא ההסכם את מהווה זה EULA. המלא ההסכם
 מחדש הוצהרו שלא הרגילים המשפט מכללי כלל או המקובל המשפט של הכללים, משתמעת אחריות כל , זה EULA להסכם וקדמו שייתכן

 .הצדדים יןב תוקפם בזאת נשלל, כאן
 

 סכסוכים ליישוב והנאות היחיד והפורום הדני לחוק כפופים  Milestone לבין בינך והחוזה זה EULA קצה למשתמש הרישיון הסכם .החל הדין 
 .קופנהגן העיר של העירוני המשפט בית יהיה זה הסכם פי על

 
 התקנים או יםמקודד, ותמצלמה להיות יכולים IP יהתקן .IP בהתקני תומך המוצר .והשימוש ההתקנה, הרישיון  של וההגבלות התנאים
 IP התקן לכל אחד התקן רשיון דרוש .המוצר של היישומית בהתקנת יחידה IP כתובת באמצעות מתבצעת אליהם שהגישה אחרים מסוגים

 רישיון רכישת הוא אף  מחייב(  Network Video Recorder ,NVR) לרשת וידאו מקלט דרך למוצר המחובר IP התקן כל .למוצר המחובר
 מצוידים IP התקני .נפרד התקן רישיון מצריך אינו עצמו NVR-ה חיבור, זאת לעומת. במוצר יופעל לא זה התקן רישיון אם אפילו, התקן

 לעיין נא .ספציפי חריג תנאי בשל אחד IP קןהת נחשבים, אנלוגיות מצלמות 16 עד אליהם שמחוברות, ומקודדים חיישנים או עדשות במספר
devices-tools/supported-partner-s.com/community/businesshttps://www.milestonesy.  בכתובת הנתמכים IP-ה התקני ברשימת

  .למטה ראה לפרטים®. XProtect המותג של קשורים מוצרים על לחול עשויים ספציפיים רישוי תנאי
 
 

 מספר ןכגו) הליבה מערכת נתוני של לשליחה הסכמתך את מביע אתה המוצר רישיונות של בהפעלה .מערכת נתוני  של ורישום איסוף
 הקשור התקן ולכל רישיון לכל ייחודי מפתח יוצרים .שם ושמירתם, Milestone של הרישוי מערכת אל( שימוש בהם שנעשה המכשירים

 לוודא כדי מצלמות ומוחקים שרושמים הפעמים מספר אחרי עוקבת והיא, המחוברים התקנים של MAC כתובות אוספת Milestone .למערכת
 המשתמשות במערכות .הרישיון את המפעיל השרת של IP כתובת רושמת גם EULA. Milestone-ה פי על נעשה ברישיונות שהשימוש
 הנייד שרת של( Globally Unique Identifier ,GUID) הכללי הייחודי המזהה אחרי עוקבת Milestone ,Milestone של דחיפה בהודעות

 והניהול האיסוף  של הבלעדית המטרה .דחיפה הודעות לקבל כדי שהוזנו ל”הדוא ובותכת ואחרי ההודעות לקבלת הרשומים הניידים וההתקנים

http://www.copenhagenletter.org/
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
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  לא מסכים אתה .Milestone מוצרי של הרישיונות ניהול את לאכוף  שלה מכירות ערוץ ולשותפי Milestone-ל לאפשר היא אלו נתונים של
 .המקוון רותהשי אל הנשלחים בנתונים אחר באופן להתערב ולא והסבות שינויים לבצע

 
 החברה של העסקי המידע, מכירות ערוץ שותף  באמצעות למוצר רישיונות רוכשים כאשר: מידע על להגנה הכללית האסדרה, אישיים נתונים

 .טלפון ומספר ל”דוא כתובת, שם בצורת קשר לאנשי בנוגע Milestone-ל מרצונך מידע לספק תוכל כן כמו . Milestone אצל יירשם שלך
 שלה המכירות ערוצי ולשותפות Milestone-ל לאפשר היא, ברישיון השימוש במהלך זה מסוג נתונים וניהול איסוף  של הבלעדית המטרה

 בכל נתונים מבקרת היא Milestone .טכנית תמיכה למוצר ולספק Milestone ערוץ תוכניות את לבצע, המוצר של הרישיונות ניהול את לאכוף 
 שלנו הפרטיות למדיניות בהתאם שלך האישי למידע מתייחסת Milestone .שימוש בהם ועושים אוספיםש האישיים לנתונים הנוגע

()policy/-https://www.milestonesys.com/privacy 
 

 המצוינים הספציפיים המוצרים לגבי תקפים הפרטניים וההתניות והתנאים הכלליים התנאים כאשר, המוצרים כל  על חל  זה EULA הסכם
 :הבאים בסעיפים

 

 Milestone של ®XProtect  וידאו ניהול מערכת
 

Corporate  ®Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפוף  XProtect Corporate המוצר – ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 בתור לשמש המיועדים, מחשבים של מוגבל בלתי במספר המוצר של  Management Server הרכיב את להתקין ניתן .1

Management Servers תוכנה רישיון קוד כל עבור, -באשכול מחובר להיות העשוי- כשל בעת לגיבוי שרת ובתור.  
 Recording בתור לשמש המיועדים מחשבים של מוגבל בלתי במספר המוצר של Recording Server הרכיב את להתקין ניתן .2

Servers כשל בעת יבוילג הקלטות שרת בתור או. Recording Serversו-Failover Recording Servers  על מנוהלים להיות חייבים 
 .למעלה ו/שצוין ים/המיועד( יותר או אחד) Management Server ידי

 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .3
 Microsoft SQL Server 2019 עבור  Microsoft של התוכנה רשיון לתנאי בכפוף  לפעול גם מסכים אתה המוצר התקנת בעצם .4

Express Edition  ()downloads-server-server/sql-us/sql-https://www.microsoft.com/en 
 מותרת, כלשהי עקיפה בצורה או ישיר באופן זה אם בין, המוצר הפעלת, להלן 10-ו 9 בפסקאות המפורטים הכלל מן היוצאים למעט .5

, לפיכך .עבורך אירועים בחקירת החוק אכיפת רשויות לרבות, בשבילך העובדים אחרים לאנשים או, מעסיק שאתה לעובדים, לך רק
 .אחרים שלישיים צדדים ידי על או שלך הלקוחות ידי על דרך בכל במוצר שימוש עשיית על או המוצר הפעלת על, לדוגמה, איסור חל

 בהרשאות מחזיק ואתה שרכשת או, בחזקתך או עלותךשבב במקרקעין או בנכסים מעקב לצורכי רק במוצר להשתמש מותר .6
 .בחזקתך או בבעלותך שאינם מקרקעין או נכסים אחר מעקב בעת הנדרשות המשפטיות

 צורך ללא, במוצר להשתמש ניתן( Milestone של המאוחדת הארכיטקטורה) Milestone Federated Architecture באמצעות .7
 המאוחדת שהמערכת בתנאי, XProtect Expert מסוג או XProtect Corporate מסוג אחרות למערכות להתחבר כדי, נוסף  ברישוי

  .כחוק מורשית
 ולמוצרים Milestone של אחרים וידאו ניהול תוכנת למוצרי להתחבר כדי במוצר להשתמש ניתן Milestone Interconnect באמצעות .8

 בכתובת Milestone של אינטרנטה באתר עיין נא) Milestone ידי על המאושרים אחרים
-addons/interconnect/milestone-ons/milestone-add-and-https://www.milestonesys.com/solutions/hardware

compatibility/-interconnect ב השימוש .שלישי לצד או לך השייכים( תואמים מוצרים לגבי ותרבי העדכנית הסקירה לקבלת-
Milestone Interconnect  חייב בידיך( ב, כחוק שנתקבל מלא ברישוי להיות חייבת מקושרת מערכת כל( א: הבאים לתנאים כפוף 

 נגישות שיהיו המצלמות עבור, מינוי קניית או רכישה באמצעות, כחוק  שהתקבל Milestone Interconnect למצלמת רישיון להיות
  .XProtect Corporate-ה במערכת

,  Milestone Federated Architecture-ב שימוש תוך, שלישי צד באמצעות המוצר של מרחוק ניהול או מרחוק הפעלה לבצע ניתן .9
 .עדיין בהם מחזיק ואתה, המעקב את לנהל כדי הנדרשים החוקיים ההיתרים את שקיבלת בתנאי

,  Milestone Interconnect-ב שימוש תוך, שלישי צד באמצעות או בעצמך המוצר של מרחוק ניהול או מרחוק הפעלה לבצע ניתן .10
 קניית או רכישה באמצעות, כחוק  שהתקבל Milestone Interconnect למצלמת רישיון ל"הנ השלישי הצד בידי או בידיך( א: ש בתנאי

 את לנהל כדי הנדרשים החוקיים ההיתרים את קיבלת( ב וכן,  XProtect Corporate-ה במערכת גישותנ שיהיו המצלמות עבור, מינוי
 .עדיין בהם מחזיק ואתה, המעקב

(,  OpenStreetMap או Google Maps ,TMBing ®Microsoft Maps כדוגמת) שלישי צד של מפות יישומי יחד משמש המוצר כאשר .11
 תואם השימוש ושאופן כאלה מפות ביישומי לשימוש מספיקות משפטיות בזכויות מחזיק שאתה יחלהבט הבלעדית אחריותך זו תהיה

 . שלישי צד יישומי באותם לשימוש שמוגדרים וההתניות התנאים את
 הזכויות כלOpenStreetMap . ©)(http://www.openstreetmap.org-ל מתורמים בנתונים שימוש ייעשה שבמוצר לכך מסכים אתה .12

': נתונים מסד תוכן רישיון'ל בכפוף  מורשות הנתונים מסד של אינדיבידואליים לתכנים
. http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/באריחים השימוש יניותמד את לכבד עצמך על  מקבל גם אתה, מכך כחלק 
(/https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles ,)אריחים הורדת של בתחומים אינטנסיבי שימוש על הגבלות לרבות 

 .לצורך ושלא גדולה בכמות
13. Advanced Audio Coding (AAC). פונקציונליות כולל שהמוצר מאחר AAC הבא התנאי חל: AAC וככזאת ברישיון הטכנולוגי היא 

 VIA LICENSING דרך זמין AAC רישיון  .AAC של הפטנטים בהיצע הרלוונטיים הפטנטים במסגרת רישיון מצריכה
CORPORATION. רישיונות של מוגבל מספר AAC מ שלך המוצר דרך זמין-Milestone Systems. של מוצר כל Milestone  

 תצטרך, תצוגה לקוחות משני ביותר צורך יש כאשר .בסיסי רישיון יחד תצוגה לקוח תרישיונו שני כולל AAC בפונקציונליות שתומך
 .נוספות רישיון חבילות לרכוש

 לעיין נא .עבורם שרכשת ההתקן רשיונות למספר הזהה IP התקני מספר עם ורק אך במוצר שימוש להתיר הדרישה את מאשר אתה .14
 לכל אחד התקן ברשיון צורך יש כי נקבע שבהם", והשימוש ההתקנה, הרישיון לש וההגבלות התנאים" EULA של הכללים בתנאים
 .למערכת המחוברים, אחר IP מבוסס התקן או, IP מצלמת

 

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/
file:///C:/Users/linda.petersen/Milestone%20Systems/VMS%20Releases%20-%20General/Documents/(http:/www.openstreetmap.org
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
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Expert ®Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפוף  XProtect Expert המוצר – ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  מוצרה את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 בתור לשמש המיועדים, מחשבים של מוגבל בלתי במספר המוצר של  Management Server הרכיב את להתקין ניתן .1

Management Servers ובתור Management Failover Server -תוכנה רישיון קוד כל עבור, -באשכול מחובר להיות העשוי.  
 כשרתי או הקלטה כשרתי לשמש המיועדים מחשבים של מוגבל בלתי במספר המוצר של" ההקלטה שרת" הרכיב תא להתקין ניתן .2

 Management ידי על מנוהלים להיות חייבים Failover Recording Servers-וRecording Servers .כשל בעת לגיבוי הקלטה
Server (יותר או אחד )למעלה ו/שצוין ים/המיועד. 

 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר שתמשלה מותר .3
 Microsoft SQL Server 2019 עבור  Microsoft של התוכנה רשיון לתנאי בכפוף  לפעול גם מסכים אתה המוצר התקנת בעצם .4

Express Edition ().downloads-server-server/sql-us/sql-www.microsoft.com/en//https: 
 רק מותרת, כלשהי עקיפה בצורה או ישיר באופן זה אם בין, המוצר הפעלת, להלן 7-ו 6 בפסקאות המפורטים הכלל מן היוצאים למעט .5

  חל, לפיכך .עבורך אירועים בחקירת החוק אכיפת רשויות לרבות, בשבילך העובדים אחרים לאנשים או, מעסיק שאתה לעובדים, לך
 .אחרים שלישיים צדדים ידי על או שלך הלקוחות ידי על דרך בכל במוצר שימוש עשיית על או המוצר הפעלת על, לדוגמה, איסור

 תוך, לישיש צד באמצעות המוצר של מרחוק ניהול או מרחוק  הפעלה לבצע ניתן, להלן 7 בפסקה המפורטים הכלל מן היוצאים למעט .6
 ואתה, המעקב את לנהל כדי הנדרשים החוקיים ההיתרים את שקיבלת בתנאי, Milestone Federated Architecture-ב שימוש
 .עדיין בהם מחזיק

,  Milestone Interconnect-ב שימוש תוך, שלישי צד באמצעות או בעצמך המוצר של מרחוק ניהול או מרחוק הפעלה לבצע ניתן .7
 קניית או רכישה באמצעות, כחוק שהתקבל Milestone Interconnect למצלמת רישוי ל"הנ השלישי הצד בידי או בידיך( א: ש בתנאי

 את לנהל כדי הנדרשים החוקיים ההיתרים את קיבלת( ב וכן,  XProtect Corporate-ה במערכת נגישות שיהיו המצלמות עבור, מינוי
 .עדיין בהם מחזיק ואתה, המעקב

(,  OpenStreetMap או Google Maps ,TMBing ®Microsoft Maps כדוגמת) שלישי צד של מפות יישומי יחד משמש המוצר כאשר .8
 תואם השימוש ושאופן כאלה מפות ביישומי לשימוש מספיקות משפטיות בזכויות מחזיק שאתה להבטיח הבלעדית אחריותך זו תהיה

 . שלישי צד שומייי באותם לשימוש שמוגדרים וההתניות התנאים את
 הזכויות כל /OpenStreetMap (. ©)http://www.openstreetmap.org של מתורמים בנתונים שימוש נעשה שבמוצר מאשר אתה .9

': נתונים מסד תוכן רישיון'ל בכפוף  מורשות הנתונים מסד של אינדיבידואליים לתכנים
. http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/באריחים השימוש יניותמד את לכבד עצמך על  מקבל גם אתה, מכך כחלק 
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles ,)אריחים הורדת של בתחומים אינטנסיבי שימוש על הגבלות לרבות 

 .לצורך ושלא גדולה בכמות
10. Advanced Audio Coding (AAC). פונקציונליות כולל שהמוצר מאחר AAC הבא התנאי חל: AAC וככזאת ברישיון טכנולוגיה היא 

 VIA LICENSING דרך זמין AAC רישיון  .AAC של הפטנטים בהיצע הרלוונטיים הפטנטים במסגרת רישיון מצריכה
CORPORATION. רישיונות של מוגבל מספר AAC מ שלך המוצר דרך זמין-Milestone Systems. של מוצר כל Milestone  

, תצוגה לקוחות משני ביותר צורך יש כאשר .הבסיסי הרישיון עם יחד תצוגה לקוח רישיונות שני כולל AAC בפונקציונליות שתומך
 .נוספות רישיון חבילות לרכוש תצטרך

 לעיין נא .עבורם שרכשת ההתקן רשיונות למספר הזהה IP התקני מספר עם ורק אך במוצר שימוש להתיר הדרישה את מאשר אתה .11
 לכל אחד התקן ברשיון צורך יש כי נקבע שבהם", והשימוש ההתקנה, הרישיון של תוההגבלו התנאים" EULA של הכללים בתנאים
 .למערכת המחוברים, אחר IP מבוסס התקן או, IP מצלמת

 

Professional+ ®Milestone XProtect 
 :הבאות ההוראות יחולו XProtect Professional+ המוצר עבור – ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין זכותה את בזאת לך מעניקה: 
 בתור לשמש המיועדים, מחשבים של מוגבל בלתי במספר המוצר של  Management Server הרכיב את להתקין ניתן .1

Management Servers ובתור Management Failover Server-תוכנה רישיון קוד  כל עבור, באשכול מחובר להיות העשוי.  
 Recording .הקלטה כשרתי לשמש המיועדים מחשבים של  מוגבל בלתי במספר המוצר של" הקלטה שרת" הרכיב את להתקין ניתן .2

Servers ידי על מנוהלים להיות חייבים Management Server (יותר או אחד )לעיל ו/שצוין ים/הייעודי. 
 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים יםבמחשב רק במוצר להשתמש מותר .3
 Microsoft SQL Server 2019 עבור  Microsoft של התוכנה רשיון לתנאי בכפוף  לפעול גם מסכים אתה המוצר התקנת בעצם .4

Express Edition ().ownloadsd-server-server/sql-us/sql-https://www.microsoft.com/en 
, לך רק מותרת, כלשהי עקיפה בצורה או ישיר באופן זה אם בין, המוצר הפעלת, להלן 6 בפסקה המפורטים הכלל מן היוצאים למעט .5

  חל, לפיכך .עבורך אירועים החוקרות החוק אכיפת רשויות לרבות, בשבילך העובדים אחרים לאנשים או, מעסיק שאתה לעובדים
 .אחרים שלישיים צדדים ידי על או שלך הלקוחות ידי על דרך בכל במוצר שימוש עשיית על או המוצר הפעלת לע, לדוגמה, איסור

,  Milestone Interconnect-ב שימוש תוך, שלישי צד באמצעות או בעצמך המוצר של מרחוק ניהול או מרחוק הפעלה לבצע ניתן .6
 קניית או רכישה באמצעות, כחוק שהתקבל Milestone Interconnect למצלמת רישוי ל"הנ השלישי הצד בידי או בידיך( א: ש בתנאי

 הנדרשים החוקיים ההיתרים את קיבלת( ב וכן, Milestone XProtect Corporate-ה במערכת נגישות שיהיו המצלמות עבור, מינוי
 .עדיין בהם מחזיק ואתה, המעקב את לנהל כדי

7. Advanced Audio Coding (AAC). פונקציונליות כולל שהמוצר מאחר AAC הבא התנאי חל: AAC וככזאת ברישיון טכנולוגיה היא 
 VIA LICENSING דרך זמין AAC רישיון  .AAC של הפטנטים בהיצע הרלוונטיים הפטנטים במסגרת רישיון מצריכה

CORPORATION. רישיונות של מוגבל מספר AAC מ שלך המוצר דרך זמין-Milestone Systems. של מוצר כל Milestone  
, תצוגה לקוחות משני ביותר צורך יש כאשר .הבסיסי הרישיון עם יחד תצוגה לקוח רישיונות שני כולל AAC בפונקציונליות שתומך
 .נוספות רישיון חבילות לרכוש תצטרך

 לעיין נא .עבורם שרכשת ההתקן רשיונות למספר הזהה IP התקני מספר עם ורק אך במוצר שימוש להתיר הדרישה את מאשר אתה .8
 לכל אחד התקן ברשיון צורך יש כי נקבע שבהם", והשימוש ההתקנה, הרישיון של וההגבלות התנאים" EULA של הכללים בתנאים
 .למערכת המחוברים, אחר IP מבוסס התקן או, IP מצלמת

 

Express+ ®Milestone XProtect 
 :הבאות ההוראות יחולו XProtect Express+ המוצר עבור – ושושימ התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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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 בתור לשמש המיועד, מחשבים אשכול או( 1) אחד מחשב על המוצר של  Management Server הרכיב את להתקין ניתן .1
Management Server ובתור Management Failover Server - תוכנה רישיון קוד כל עבור, - באשכול מחובר להיות העשוי.  

 להיות חייב Recording Server .הקלטה כשרת לשמש המיועד( 1) אחד במחשב המוצר של" הקלטה שרת" הרכיב את להתקין ניתן .2
 .למעלה שצוין המיועד Management Server ידי על מנוהל

 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .3
 Microsoft SQL Server 2019 עבור  Microsoft של התוכנה רשיון לתנאי בכפוף  לפעול גם מסכים אתה המוצר התקנת בעצם .4

Express Edition ().downloads-server-server/sql-us/sql-icrosoft.com/enhttps://www.m 
, לך רק מותרת, כלשהי עקיפה בצורה או ישיר באופן זה אם בין, המוצר הפעלת, להלן 6 בפסקה המפורטים הכלל מן היוצאים למעט .5

  חל, לפיכך .עבורך אירועים החוקרות החוק אכיפת רשויות לרבות, בשבילך העובדים אחרים לאנשים או, מעסיק שאתה לעובדים
 .אחרים שלישיים צדדים ידי על או שלך הלקוחות ידי על דרך בכל במוצר שימוש עשיית על או המוצר הפעלת על, לדוגמה, איסור

,  Milestone Interconnect-ב שימוש תוך, שלישי צד באמצעות או בעצמך המוצר של מרחוק ניהול או מרחוק הפעלה לבצע ניתן .6
 קניית או רכישה באמצעות, כחוק שהתקבל Milestone Interconnect למצלמת רישוי ל"הנ השלישי הצד בידי או בידיך( א: ש בתנאי

 הנדרשים החוקיים ההיתרים את קיבלת( ב וכן, Milestone XProtect Corporate-ה במערכת נגישות שיהיו המצלמות עבור, מינוי
 .עדיין בהם מחזיק ואתה, המעקב את נהלל כדי

7. Advanced Audio Coding (AAC). פונקציונליות כולל שהמוצר מאחר AAC הבא התנאי חל: AAC וככזאת ברישיון טכנולוגיה היא 
 VIA LICENSING דרך זמין AAC רישיון  .AAC של הפטנטים בהיצע הרלוונטיים הפטנטים במסגרת רישיון מצריכה

CORPORATION. רישיונות של מוגבל מספר AAC מ שלך המוצר דרך זמין-Milestone Systems. של מוצר כל Milestone  
, תצוגה לקוחות משני ביותר צורך יש כאשר .הבסיסי הרישיון עם יחד תצוגה לקוח רישיונות שני כולל AAC בפונקציונליות שתומך
 .נוספות רישיון חבילות לרכוש תצטרך

 לעיין נא .עבורם שרכשת ההתקן רשיונות למספר הזהה IP התקני מספר עם ורק אך במוצר שימוש להתיר הדרישה את מאשר אתה .8
 לכל אחד התקן ברשיון צורך יש כי נקבע שבהם", והשימוש ההתקנה, הרישיון של וההגבלות התנאים" EULA של הכללים בתנאים
  .למערכת המחוברים, אחר IP מבוסס התקן או, IP מצלמת

 
 

Essential+ ®Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפוף  XProtect Essential+ המוצר – ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 בתור לשמש המיועד, מחשבים אשכול או( 1) אחד מחשב על המוצר של  Management Server הרכיב את להתקין ניתן .1

Management Server ובתור Management Failover Server - תוכנה רישיון קוד כל עבור, - באשכול מחובר להיות העשוי.  
 להיות חייב Recording Server .הקלטה כשרת לשמש המיועד( 1) אחד במחשב המוצר של" הקלטה שרת" הרכיב את להתקין ניתן .2

 .למעלה שצוין המיועד Management Server ידי על מנוהל
 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .3
 Microsoft SQL Server 2019 עבור  Microsoft של התוכנה רשיון לתנאי בכפוף  לפעול גם מסכים אתה המוצר התקנת בעצם .4

Express Edition ().downloads-server-server/sql-us/sql-https://www.microsoft.com/en 
, איסור חל, לפיכך .בשליטתך או שבבעלותך בקרקע או בנכס, אחרות וידאו הקלטת למטרות או למעקב רק במוצר להשתמש מותר .5

 .שלך הלקוחות של בקרקע או בנכס מעקב לשם במוצר שימוש עשיית על, לדוגמה
 יכולים IP התקני .היותר לכל מופעלים IP התקני( 8) שמונה  של כולל  מספר עם זה EULA-ל בכפוף  שהותקן במוצר להשתמש יתןנ .6

 של היישומית בהתקנת יחידה IP כתובת באמצעות מתבצעת אליהם שהגישה אחרים מסוגים התקנים או מקודדים, מצלמות להיות
 באמצעות למוצר המחובר IP התקן כל עבור גם התקן ברשיון צורך יש .למוצר המחובר IP התקן לכל אחד התקן רשיון דרוש .המוצר
, ומקודדים חיישנים או עדשות במספר מצוידים IP התקני .במוצר יופעל לא זה התקן רשיון אם אפילו, רישיון לו היה שכבר IP התקן

 IP-ה התקני ברשימת לעיין נא .ספציפי חריג תנאי בשל אחד IP התקן בתור נחשבים, אנלוגיות מצלמות 16 עד אליהם שמחוברות
  יש. devices-tools/supported-partner-https://www.milestonesys.com/community/business האינטרנט בדף  הנתמכים

  .הרישיון את ולהפעיל ההתקנה את לסיים כדי לאינטרנט המוצר את לחבר
 המידע בדיאלוג כמצוין Milestone של האינטרנט באתר צואלמ שניתן תמיכה מידע למעט, המוצר עבור תמיכה כל תסופק לא .7

 .המוצר של

 XProtect לקוחות
Smart Client ®Milestone XProtect 

  :הבאים לתנאים כפוף  XProtect Smart Client המוצר – ושימוש התקנה
Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  וצרהמ של עותקים של מוגבל בלתי במספר ולהשתמש להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 

 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .1
 שימוש נעשה כאשר .Milestone Husky NVR יחידות או וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצרי עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .2

 עם יחד גם במוצר שימוש לעשות מותר, Milestone Husky NVR יחידת עם או XProtect וידאו ניהול מערכת מוצר עם יחד במוצר
  או Milestone תוכנה פיתוח ערכת בעזר שנבנו, שלישי צד של רכיבים עם או מוצרים ועם Milestone של אחרים תואמים מוצרים

 . Milestone תוכנה פיתוח ערכת לשילוב בפלטפורמה
 עם או מוצרים עם בשילוב גם שימוש בו לעשות מותר, מוצהרת לו שתאימותם Milestone מוצרי עם יחד במוצר שימוש של במקרה .3

 Milestone תוכנה פיתוח ערכת לשילוב בפלטפורמה שימוש תוך שנבנו, שלישי צד של רכיבים
  החל XProtect וידאו ניהול רכתמע מוצר של קצה למשתמש רישיון הסכם בהסכם מפורטות במוצר השימוש על נוספות הגבלות .4

 .זה במקרה
 

Web Client ®Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפוף  XProtect Web Client המוצר – שימוש

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף , והתקנים מחשבים של מוגבל בלתי במספר במוצר להשתמש הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 רישיון בהסכם המפורטים Milestone של הכלליים לתנאים הסכמתך את מהווה Milestone XProtect Web Client-ב השימוש .1

EULA קצה למשתמש זה.   
 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים והתקנים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .2

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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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 ייעודיות בסביבות או Milestone  של XProtect Mobile שרת של הרשמית הנתמכת הגרסה עם ביחד רק במוצר להשתמש מותר .3
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect- הכתובת ראה .Milestone שמספקת המוצר להערכת

client/-web 
 

Mobile ®XProtect 
 

Mobile ®Milestone XProtect 
 :הבאות ההוראות חלות XProtect Mobile לקוח מוצרה על - ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר של עותקים של מוגבל בלתי במספר ולהשתמש להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים בהתקנים רק במוצר להשתמש מותר .1
 המוצר להערכת ייעודיות בסביבות או XProtect Mobile שרת של הרשמית הנתמכת הגרסה עם ביחד רק במוצר להשתמש מותר .2

https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect- הכתובת ראה .Milestone שמספקת
mobile/-xprotect-up-mobile/xprotectmobilehelp/setting 

  Milestone Husky NVR-ה ביחידת או אוויד ניהול תוכנת XProtect במוצרי לרישוי כפוף  וידאו דחיפת בפונקציונליות השימוש .3
 דחיפת בפונקציונליות להשתמש המעוניין XProtect Mobile לקוח של רשום משתמש כל עבור כאשר, בשימוש נמצאת היא שאיתם
 . Milestone Husky NVR-ה יחידת או XProtect VMS-ה במוצר( 1) אחד מצלמה רישיון נדרש הווידאו

 
 :הבאות ההוראות חלות XProtect Mobile שרת המוצר על - ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר של עותקים של מוגבל בלתי במספר ולהשתמש להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .1
 רישיון עבורם שקיים, Milestone Husky NVR יחידות או  XProtect וידאו ניהול מערכת מוצר עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .2

 .חוקי
 Milestone XProtect-ה  מוצר  של  הקצה למשתמש  הרישיון  בהסכם  מפורטות  XProtect Mobile בשרת  השימוש  על  נוספות  הגבלות .3

VMS ה יחידת או-Milestone Husky NVR בשימוש נמצא הוא שאיתם. 

 XProtect  שרת  אל  להתחבר  להם  מאפשר  שאתה  הקצה  משתמשי  כל  בשם  וההגבלות  לתנאים  הסכמתך  את  מהווה  זה  EULA  אישור .4
Mobile  ,ב השימוש עבור-XProtect Mobile וב-XProtect Web Client. 

 תקשורת ורשתות התרעות שירותי כגון, שלישי צד שירותי על מבוסס נייד חיפתוד וידאו דחיפת, חכם חיבור בהתרעות השימוש .5
 נושאת לא  Milestone, שלמעלה" החבות הגבלות" בסעיף  המוגדרות Milestone של החבות של הכלליות להגבלות בנוסף  .אלחוטית
 שימוש עקב, עקיף  או ישיר באופן ל"הנ היכולות באחת להשתמש היכולת-מאי או מהשימוש כתוצאה שנגרם כלשהו לנזק באחריות

 .אלו יכולות אספקת לצורך שלישי צד של כלשהם רשת או שירות ברכיבי
  לא  Milestone .תקף  Milestone Care Plus שירות חוזה של בקיומו מותנה Mobile Push-ו Smart Connect בהתרעות השימוש .6

 .מועד מבעוד Milestone Care Plus החוזה חידוש-אימ כתוצאה בשירות אפשריים לשיבושים אחריות בכל תישא
 ומנוי תקשורת עלויות, הגבלה ללא אך, לרבות שלישי צד של נוספים בחיובים כרוך להיות עשוי XProtect Mobile בשירות השימוש .7

 .שלישי צד לשירותי
 

 ורכיבים תוספים
Access ®Milestone XProtect 

 :הבאות ההוראות יחולו XProtect Access המוצר עבור – ושימוש התקנה
Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 

 XProtect מלבד XProtect וידאו ניהול מערכת מוצר כל) XProtect וידאו ניהול מערכת המוצר עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .1
Essential )+היחידה או Milestone Husky NVR (מוצר כל Milestone Husky NVR מלבד Milestone Husky M10 )שעבורם 

  .המנוי עשיית או הרכישה במסגרת חוק י"עפ הרישיון ניתן
  XProtect Management Applications/XProtect Management Clients מוצרי של מוגבל בלתי ממספר המוצר את להפעיל ניתן .2

 .Milestone Husky NVR ליחידה או XProtect וידאו ניהול מערכת עם המחוברים, XProtect Smart Client-ו
 של ירועיםהא בשרת XProtect Access תוספי של מוגבל בלתי מספר להתקין ניתן, שלישי צד מערכות עם תקשורת לאפשר כדי .3

  Milestone של החבות של הכלליות להגבלות בנוסף  .Milestone Husky NVR היחידה של או XProtect וידאו ניהול המערכת
 מחוסר או מהשימוש כתוצאה שנגרם כלשהו לנזק באחריות נושאת לא Milestone, שלמעלה" החבות הגבלות" בסעיף  המוגדרות

 ידי-על שסופק XProtect Access תוסף  כאשר או, Milestone שאינו אחר צד ידי-על ופקוס התוספים כאשר במוצר להשתמש יכולת
Milestone כן על יתר .ונבדק נועד לא הוא שעבורו שלישי צד של מוצר של גרסה או שלישי  צד של מוצר עם  משמש  ,Milestone  לא  

 שבו כלשהו שלישי צד של במוצר שגיאות עקב שנגרמה במוצר להשתמש היכולת חוסר או השימוש עקב שנגרם לנזק באחריות נושאת
 . XProtect Access עם יחד שימוש נעשה

  .מוצהרת לו שתאימותם,  Milestone Husky NVR ויחידות וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצרי עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .4
 קוד עם בהתאם המכוסה למוצר דלת רישיונות ורשמת רכשת שעבורן דלתות במספר רק XProtect Access-ב להשתמש מותר .5

 .תוכנה רישיון
 

LPR ®Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפוף  XProtect LPR המוצר - ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 XProtect מלבד XProtect וידאו ניהול מערכת מוצר כל) XProtect וידאו ניהול מערכת המוצר עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .1

Essential )+היחידה או Milestone Husky NVR (מוצר כל Milestone Husky NVR מלבד Milestone Husky M10 )שעבורם 
  .המנוי עשיית או הרכישה במסגרת חוק י"עפ הרישיון ניתן

 .תוכנה רישיון קוד לכל, XProtect LPR כשרתי לשמש המיועדים מחשבים של מוגבל בלתי במספר XProtect LPR את להתקין ניתן .2

https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/
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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 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .3
 .מוצהרת לו שתאימותם,  Milestone Husky NVR ויחידות וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצרי עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .4

 עם או מוצרים עם בשילוב גם שימוש בו לעשות מותר, מוצהרת לו שתאימותם Milestone מוצרי עם יחד במוצר שימוש של במקרה
 . Milestone תוכנה פיתוח ערכת לשילוב בפלטפורמה שימוש תוך שנבנו, שלישי צד של רכיבים

 כשרתי או, אירועים כשרתי לשמש המיועדים מחשבים של מוגבל בלתי במספר XProtect LPR (Plug-in) התוסף  את להתקין ניתן .5
 . בהם  פועל Management Client שהיישום במחשבים או, הקלטה

 קוד ידי על המכוסה למוצר LPR מצלמה רישיונות ורשמת רכשת שעבורן מצלמות במספר רק  XProtect LPR-ב להשתמש מותר .6
 .התוכנה ןרישיו

  של מוגבל בלתי מספר  על(  XProtect LPR-ל הרישוי לוחיות ספריות) XProtect LPR License Plate Libraries את לפרוס ניתן .7
 . XProtect LPR שרתי

 למוצר רישיונות ורשמת רכשת שעבורן XProtect LPR License Plate Libraries מספר עם רק  XProtect LPR-ב להשתמש מותר .8
 .התוכנה רישיון קוד ידי על מכוסהה

 

Transact ®Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפוף  XProtect Transact המוצר – ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
  Milestone של XProtect וידאו ניהול מערכת מוצר כל) XProtect וידאו ניהול מערכת המוצר עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .1

(  Husky M10 מלבד Milestone Husky NVR מוצר כל) Milestone Husky NVR היחידה או+( XProtect Essential מלבד
  .המינוי עשיית או הרכישה במסגרת חוק י"עפ הרישיון ניתן שעבורם

  XProtect Management Applications/XProtect Management Clients מוצרי של מוגבל בלתי רממספ המוצר את להפעיל ניתן .2
 .Milestone Husky NVR ליחידה או  XProtect וידאו ניהול למערכת המחוברים, XProtect Smart Client-ו

 .מוצהרת לו שתאימותם,  Milestone Husky NVR ויחידות וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצרי עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .3
 עם או מוצרים עם בשילוב גם שימוש בו לעשות מותר, מוצהרת לו שתאימותם Milestone מוצרי עם יחד במוצר שימוש של במקרה
 . Milestone תוכנה פיתוח ערכת לשילוב בפלטפורמה שימוש תוך שנבנו, שלישי צד של רכיבים

 שרת ידי על שימוש נעשה בו אשר התוכנה רישיון קוד עבור ורשמת שרכשת מקור חיבורי מספר עם רק במוצר להשתמש מותר .4
XProtect Transact.  

 

Smart Wall® Milestone XProtect 
 במוצר להשתמש הזכות את בזאת לך מעניקה Milestone :הבאים לתנאים כפוף   Milestone XProtect Smart Wall המוצר – שימוש

 :הבאים ולהגבלות לתנאים כפוף ב התוכנה
 XProtect עם יחד במוצר להשתמש מותר .XProtect Corporate מערכות עם יחד במוצר השימוש לצורך נפרד רישוי נחוץ לא .1

Expert של בסיסי רישיון התקבל שעבורה XProtect Smart Wall מינוי קניית או רכישה באמצעות, כחוק.  
  המחוברים,  XProtect Smart Client-ו XProtect Management Client מוצרי של מוגבל בלתי מספרמ המוצר את להפעיל ניתן .2

 . XProtect Corporate למערכת
 . XProtect VMS המוצר של קצה למשתמש רישיון הסכם במסגרת מפורטות במוצר השימוש על נוספות הגבלות .3

 

Screen Recorder® Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפוף  Milestone XProtect Screen Recorder המוצר – ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 המוצר תוכנן שעבורה הפעלה מערכת בהם שפועלת, אחרים ובהתקנים מחשבים של מוגבל בלתי במספר המוצר את להתקין מותר .1

   "(.מחשבים" להלן שייקראו)
, איסור חל, לפיכך .בשליטתך או שבבעלותך מחשבים של, אחרות וידאו הקלטת למטרות או למעקב רק במוצר להשתמש מותר .2

 .שלך הלקוחות מחשבי של מעקב לשם במוצר שימוש עשיית על, לדוגמה
  .Milestone Husky NVR ויחידות Milestone של וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצרי םע יחד רק במוצר להשתמש מותר .3
 ביחידה או Milestone של וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצרי במוצר, למצלמה( 1) אחד רישיון נדרש, במוצר שימוש של מופע לכל .4

Milestone Husky NVR . 
 של וידאו ניהול תוכנת  XProtect השרת מוצר של הקצה למשתמש הרישיון בהסכם ותמפורט במוצר השימוש על נוספות הגבלות .5

Milestone היחידה של או Milestone Husky NVR. 
 

ins-Input Unit Plug ®Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפופים Milestone XProtect Input Unit Plug-ins המוצרים – ושימוש התקנה

  XProtect המוצר עם ביחד שימוש בו נעשה כאשר Milestone XProtect Smart Client-ה עם ביחד ורק אך במוצר להשתמש מותר .1
 החלות והשימוש ההתקנה להגבלות כפוף  יהיה והשימוש, Milestone Husky NVR יחידת עם או Milestone של וידאו ניהול תוכנת

 .זה EULA-ב שנקבעו כפי, אלו מוצרים על
 הללו מהמחשבים אחד  לכל עוד כל(, 1) אחד תוכנה רישיון קוד פי על, מחשבים של מוגבל בלתי מספר על המוצר את להתקין מותר .2

 .למוצר בתוקף  רישיון יש
 

 Milestone XProtect® להתקן עדכונים חבילת
 :הבאים לתנאים כפוף  Milestone XProtect Device Pack המוצר – ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 יחידות או Milestone של וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצרי עם יחד רק שלו הפרטניים ההתקנים ובמנהלי במוצר להשתמש מותר .1

Milestone Husky NVR ,חוקי רישיון עבורם ושקיים רשמי באופן שתואמים.  
 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק שלו הספציפיים ההתקן ובמנהלי במוצר להשתמש מותר .2
, הקלטה כשרתי לשמש המיועדים מחשבים של מוגבל בלתי במספר שלו הספציפיים ההתקן נהלימ ואת המוצר את להתקין מותר .3

 .NVR כיחידות או לגיבוי חלופיים הקלטה כשרתי
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Milestone ONVIF Bridge 
 :הבאים לתנאים כפוף   Milestone ONVIF Bridge המוצר – ושימוש התקנה

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ילולהפע להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה: 
 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .1
 יחידות עם או+( XProtect Essential מלבד) Milestone XProtect  וידאו ניהול מוצרימערכת עם יחד רק במוצר להשתמש מותר .2

Milestone Husky NVR ,ב התומכים, חוקי רישיון עבורם שקיים-Milestone Integration Platform . 
 

Milestone DirectShow Filter 
 :הבאים לתנאים כפוף "( DirectShow מסנן)" Milestone DirectShow Filter המוצר – ושימוש התקנה

Milestone ה תא ולהפעיל להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה-DirectShow Filter  הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף: 
 המוצר תוכנן שעבורה  ההפעלה מערכת פועלת שבהם, מחשבים של מוגבל בלתי מספר על DirectShow Filter את להתקין מותר .1

   "(.מחשבים" להלן שייקראו)
 אחרים אנשים ידי על או שלך העובדים ידי על, ידך על רק, כלשהי עקיפה בצורה או ישיר באופן זה אם בין, המוצר את להפעיל מותר .2

 .עבורך אירועים החוקרות החוק אכיפת רשויות לרבות, בשבילך העובדים
 Milestone יחידת עם או  Milestone של וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצר עם ביחד ורק אך DirectShow Filter-ב להשתמש ניתן .3

Husky NVRמוצרי עם ביחד, בנפרד במוצר להשתמש אסור ץ Milestone שאינם מוצרים עם ביחד או, מאושרים לא Milestone . 
 וידאו ניהול תוכנת XProtect מוצר של קצה למשתמש רישיון בהסכם מפורטות DirectShow Filter-ב השימוש על נוספות הגבלות .4

 . Milestone Husky NVR ההיחיד של או Milestone של
 במוצר השימוש את שיאפשרו בדרכים, אחרים טכניים בכלים או DirectShow במסנן להשתמש שלא ומתחייב מסכים המשתמש .5

Milestone של התנאים את המפר באופן vשל הקצה למשתמש הרישיון סכם Milestone מוצר אותו של הרישוי מערכת את או. 
 המשתמש, המוצרים של עתידיות לגרסאות תואם ולהופכו המוצר של גבוהה איכות רמת על לשמור מתאמצת Milestone-ש אף  אל .6

. עדכניים לא או מטעים, נכונים לא שיהיו, לדוגמה מקור וקוד מוצרים או תיעוד, חומרים לכלול עלול המוצר( א: כי ומסכים מבין במוצר
 יכולת משולל להיות עלול המוצר( ג. Milestone מוצרי של עתידיות או נוכחיות, קודמות אותלגרס תואם בלתי להיות עלול המוצר( ב

  .מסוימים בתחומים שלם בלתי או מסוימת תפקודית
 

Download Manager ®Milestone XProtect 
 :הבאים לתנאים כפוף "( ההורדות מנהל)" Milestone XProtect Download Manager המוצר – ושימוש התקנה

Milestone ה של מוגבל בלתי עותקים במספר ולהשתמש להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה-Download Manager , לתנאים בכפוף 
 :הבאים וההגבלות

 .תוכנן Download Manager שעבורה הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק Download Manager להשתמש מותר .1
 (.המקורי XProtect המוצר) נמסר הוא שאיתו Milestone XProtect המוצר עם יחד רק Download Manager-ב להשתמש מותר .2

 של אחרים תואמים מוצרים עם יחד גם ההורדות במנהל להשתמש מותר, מקוריים XProtect מוצרי עם יחד שימוש של במקרה
Milestone ב שימוש תוך שנבנו, שלישי צד של רכיבים/מוצרים עם וכן-Milestone Software Development Kit ב או-Milestone 

Integration Platform Software Development Kit . 
 . XProtect וידאו לניהו מערכת מוצר של קצה למשתמש הרישיון הסכם ידי על יותר אף  מוגבל  Download Manager-ב השימוש .3

 

Manager ®Milestone Software 
 :הבאות ההוראות יחולו"( תוכנות מנהל)" Milestone Software Manager העזר תוכנית על – ושימוש התקנה

Milestone עותקי של מוגבל בלתי במספר ולהשתמש להתקין הזכות את בזאת לך מעניקה Software Manager  , וההגבלות לתנאים בכפוף 
 :הבאים

  Software Manager-ה נועד עבורן הפעלה מערכות המריצים מחשבים עם בקשר רק Software Manager-ב שימוש לעשות מותר .1
 Software ידי על כנתמכות אותן לאשר רשאית Milestone אשר עתידיות הפעלה מערכות המריצים מחשבים עם בקשר וכן

Manager. הכתובת ראה addons/utilities/-ons/milestone-add-and-https://www.milestonesys.com/solutions/hardware 
 נועד Software Manager עבורם  Milestone XProtect מוצרי עם בקשר רק Software Manager-ב שימוש לעשות מותר .2

 .Software Manager-ה ידי על הנתמכים כמוצרים אותם לאשר רשאית Milestone שרא עתידיים מוצרים עם גם כמו, מלכתחילה
 addons/utilities/-ons/milestone-add-and-://www.milestonesys.com/solutions/hardwarehttps הכתובת ראה

  Milestone XProtect מוצרים מרחוק לעדכן או מרחוק להתקין מנת על  Milestone Software Manager-ב שימושך בעצם .3
 שלך האחריות, המערכת מנהל בהיותך "(.רוחקיםמ מחשבים)" הללו המחשבים של המערכת למנהל תיחשב אתה, אחרים במחשבים

 Milestone מוצרי של קצה למשתמשי הרישיון הסכמי את ומקבלים מבינים המרוחקים המחשבים של המשתמשים כי להבטיח היא
XProtect באמצעות מעודכנים או המותקנים Milestone Software Manager ,ההשגח ללא בוצע ההתקנה תהליך בו במקרה אפילו 

 Milestone מוצר של מרחוק עדכון או התקנה ידי על .זאת שיראו מבלי אף  ואולי המרוחקים המחשבים של המשתמשים עבור
XProtect הרישיון הסכם הוראות אחר למילוי וחבות אחריות לרבות,  זו אחריות - מערכת כמנהל - מקבל אתה מרוחק במחשב 
 .מרוחקים מחשבים של משתמשים ידי על בהן ולעמידה זה קצה למשתמש

 
 

Husky 
series NVRs-X ™Milestone Husky 

 Milestone-ו  Milestone Husky™ X2 :הבאים המוצרים את הכוללת) Milestone Husky™ X-series NVR עבור - ושימוש התקנה
Husky™ X8 ,הבאים לתנאים בכפוף  (אלו מוצרים של הגרסאות כל  כולל: 

Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להציב הזכות את בזאת לך מעניקה: 

https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/


   
 

EULA 20200402 
 

 Husky-ו Husky Assistant, השאר בין, לרבות, המוצר עם המסופקות העזר ותובניות XProtect וידאו ניהול מערכת תוכנת .1
Recovery Tool ,איתם יחד המסופקות הההפעל ומערכת המחשב חומרת עם ביחד ורק אך מופעלים להיות ומוכרחים עשויים. 

 . Milestone ידי על המסופקות השחזור ותמונות למוצר התוכנה עדכוני את המוצר עם ביחד רק להפעיל, וניתן, מותר .2
 המוצר של ולהגבלות לתנאים כפוף  XProtect וידאו ניהול מערכת בתוכנת השימוש .במוצר מראש מותקנת XProtect VMS התוכנה .3

 .כדין ונרשם שנרכש EULA תוכנה רישיון בקוד בשימוש ומותנה( קצה למשתמש רישיון הסכם של הרלוונטי עיף בס עיין) הספציפי
 חופשית גישה לך מעניק Microsoft Windows של הכלול הרישיון .מוטמעת Microsoft Windows הפעלה מערכת כולל המוצר .4

  ההפעלה מערכת שמירת על האחריות .בעתיד להפיץ עשויה  Windows אשר Windows ההפעלה למערכת אפשריים לעדכונים
Windows הוראות פי על מעודכנת Microsoft עליך  חלה. Milestone  עדכוני של התאמתם על אחריות כל עצמה על מקבלת אינה 

  Microsoft Windows ההפעלה מערכת של עתידיות וגרסאות והואיל, Windows ההפעלה  מערכת של כלשהם עתידיים תוכנה
 המוצר ותכנון עיצוב .בכללותם המוצר ביצועי על להשפיע עשוי הדבר, במוצר הזמינים המערכת במשאבי השימוש את לשנות עשויות

 לגרסאות התאמה על אחראית להיות יכולה אינה Milestone .בו  הכלולה Microsoft Windows ההפעלה מערכת גרסת על מבוססים
 . Microsoft Windows ההפעלה מערכת של אחרות

 חומרת בכל להשתמש אפשר שאי ומכאן, הכלולה Microsoft Windows  ההפעלה במערכת ורק אך המוצר עם להשתמש חובה .5
 למשתמש רישיון בהסכם מוסדרים Microsoft Windows  ההפעלה במערכת שימוש על החלות וההגבלות התנאים .אחרת מחשב

 . Microsoft של קצה
 

series NVRs-M ™Milestone Husky 
 Milestone Husky™ M20 ,Milestone :הבאים המוצרים את הכוללת) Milestone Husky™ M-series NVR עבור - ושימוש התקנה

Husky™ M30 ו-Milestone Husky™ M50  ,הבאים לתנאים בכפוף  (אלו מוצרים של הגרסאות כל  כולל: 
Milestone הבאים וההגבלות לתנאים בכפוף  המוצר את ולהפעיל להציב כותהז את בזאת לך מעניקה: 

  .קצה למשתמש זה רישיון הסכם לתנאי מראש הסכמה מחייבת המוצר של רכישה כל .1
 קוד ועם, סופקה שאיתן  ההפעלה מערכת ועם המחשב חומרת עם ורק אך Milestone Husky NVR בתוכנה להשתמש וניתן מותר .1

 התוכנה את מחדש להתקין יהיה ניתן, החומרה של חשובים חלקים להחליף  צורך יהיה אם .Milestone ידי על קשסופ התוכנה רישיון
  באתר, Milestone של תוכנה לרישום השירות ממרכז או Milestone ממשווק שתקבל, חדשה תוכנה רישיון קוד באמצעות ולהפעילה
  .Milestone  של www.milestonesys.com האינטרנט

, לך רק מותרת, כלשהי עקיפה בצורה או ישיר באופן זה אם בין, המוצר הפעלת, להלן 5 בפסקה המפורטים הכלל מן היוצאים למעט .2
, איסור חל, לפיכך .עבורך אירועים בחקירת החוק אכיפת רשויות לרבות, בשבילך העובדים אחרים לאנשים או, מעסיק שאתה לעובדים
 .אחרים שלישיים צדדים ידי על או שלך הלקוחות ידי על דרך בכל במוצר שימוש עשיית על או המוצר פעלתה על, לדוגמה

, איסור חל, לפיכך .בשליטתך או שבבעלותך בקרקע או בנכס, אחרות וידאו הקלטת למטרות או למעקב רק במוצר להשתמש מותר .3
 .שלך הלקוחות של בקרקע או בנכס מעקב לשם במוצר שימוש עשיית על, לדוגמה

,  Milestone Interconnect-ב שימוש תוך, שלישי צד באמצעות או בעצמך המוצר של מרחוק ניהול או מרחוק הפעלה לבצע ניתן .4
 קניית או רכישה באמצעות, כחוק שהתקבל Milestone Interconnect למצלמת רישוי ל"הנ השלישי הצד בידי או בידיך( א: ש בתנאי

 את לנהל כדי הנדרשים החוקיים ההיתרים את קיבלת( ב וכן,  XProtect Corporate-ה במערכת נגישות שיהיו המצלמות עבור, מינוי
 .עדיין בהם מחזיק ואתה, המעקב

 .שלך המוצר בתיעוד עיין  או Milestone למשווק פנה, נוסף  למידע זקוק אתה אם .התקנים של מרבי מספר עם לשימוש תוכנן המוצר .5
 על, המתאים הרישיון נתוני את כדין וקיבלת רכשת ושעבורו תוכנן שעבורו מזה התקנים של יותר רב מספר עם במוצר תמשלהש אין
 .תוכנה רישיון קוד פי

 

MIP SDK ו-MIP SDK Mobile 
  חלות MIP SDK Mobile ולגבי MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit  )-ה לגבי  – ושימוש התקנה

  :הבאות ההוראות
Milestone דהיינו , מהמוצרים אחד כל ולהפעיל להתקין  הזכות את בזאת לך מעניקה MIP SDK  ו-MIP SDK Mobile   למגבלות בכפוף  

 :הבאות
  .פיתוח או הערכה לצורכי המשמשים מחשבים של למוגב לא במספר המוצר את להתקין ניתן .1
 .המוצר תוכנן שעבורן הפעלה מערכות באמצעות הפועלים במחשבים רק במוצר להשתמש מותר .2
 .כלשהי עקיפה בצורה או ישיר באופן זה אם בין, המוצר את להפעיל מותר עבורך העובדים אחרים לאנשים או לעובדיך, לך רק .3
 התוכנה פיתוח בערכת התומכים Milestone Husky NVR מוצרי, Milestone XProtect מוצרי עם יחד רק וצרבמ להשתמש מותר .4

 אסור; Milestone XProtect מוצרי של מאושרות OEM וגרסאות, Milestone תוכנה פיתוח ערכת לשילוב הפלטפורמה של
  .Milestone של שאינם מוצרים עם, בנפרד במוצר להשתמש

5. MIP SDK: הפעלה קובצי הם אלו) חוזרת להפצה כרכיבים במפורש שסומנו המוצר חלקי את שלישיים לצדדים להפיץ רשאי אתה 
  שכל ובתנאי, VpsSamples\bin\ ובתיקייה bin\: המוצר של ההתקנה בתיקיית הבאות המשנה בתיקיות הנמצאים ריצה זמן מסוג

 3rd party software terms and)" שלישי צד של וההתניות התנאים בקובץ יםהמפורט אלו, השאר בין, כולל הרישוי הסכמי
conditions.txt )"בתיקייה \bin עצמך שלך רכיבים עם יחד, זאת מעין מחדש בהפצה נכללים, המוצר של ההתקנה תיקיית עבור  

 .כהלכה ונותורישי אישורים הנושא Milestone של מוצר עם ביחד שימוש בו שנעשה כולל מפתרון כחלק

6. MIP SDK Mobile: קובצי הם אלו) חוזרת להפצה כרכיבים ספציפית שסומנו המוצר חלקי את שלישיים לצדדים להפיץ רשאי אתה 
 אך לרבות, הרישוי הסכמי שכל ובלבד(, MIP SDK Mobile של משנה תיקיית כל של lib בתיקיית הנמצאים ריצה זמן מסוג הפעלה

"(  3rd party software terms and conditions.txt)" שלישי צד של תוכנה לגבי וההתניות התנאים בקובץ המפורטים אלו, רק לא
 מוצר עם יחד המשמש כולל מפתרון כחלק עצמך שלך רכיבים עם יחד, כאמור החוזרת בהפצה ייכללו, המוצר של ההתקנה בתיקיית
 .כדין ברישיון המופעל  Milestone ידי על המאושר

  בגרסת או, Milestone של במוצר קצה למשתמש הרישיון בהסכם הנזכרים הסטנדרטים הסעיפים ידי על גם מוגבל במוצר ושהשימ .7
 .שימוש בו נעשה איתו שביחד Milestone של מוצר של( מקורי ציוד יצרן) OEM-ה

 של במוצר להשתמש קצה שלמשתמ שיאפשרו בדרכים, אחרים טכניים בכלים או, במוצר תשתמש שלא ומאשר מסכים אתה .8
Milestone מערכת את לעקוף  או לשבור או, הספציפי למוצר המתייחס קצה למשתמש הרישיון הסכם של הפרה לגרום שעלול באופן 

 . Milestone של המוצר של OEM-ה גרסת של או  Milestone של המוצר עבור הרישוי
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 שימוש רישיונות כולל אינו זה מוצר .אותם לשלב או שלישי צד תוכנותל להתחבר לך המאפשרים ורכיבים תוכנה כלי לכול המוצר .9
 .שלך למטרות בעצמך להשיג עליך אותם, כאמור שלישי צד לתוכנות

 

Milestone Customer Dashboard (ללקוח מחוונים לוח ) 
 :הבאים התנאים יחולו Milestone Customer Dashboard העזר תוכניות על – שימוש

Milestone את להפוך הזכות את בזאת לך מעניקה Milestone Customer Dashboard הפונקציונליות בהפיכת .בו ולהשתמש לפעיל 
 :הבאים וההגבלות לתנאים הסכמתך את מביע אתה לפעילה

 .המקוון השירות אל הנשלחים בנתונים אחר באופן להתערב ולא והסבות שינויים לבצע לא מסכים אתה .1
2. Milestone ללקוח המקוון השירות בין או המקוון לשירות המוצר בין בתקשורת משיבושים שנובע נתונים אובדן בגין מאחריות פטורה 

 .בשימוש הנמצא
 מערכת לנתוני דוגמאות . Milestone Customer Dashboard השירות עם הביצועים ונתוני המערכת תצורת את לשתף  מסכים אתה .3

  .ברשת או במערכת, במצלמה תקלה של במקרה המופקים שגיאה טיפר הן אלו מעין
 שירותי לך לספק כדי ורק אך, הביצועים ונתוני המערכת תצורת אל לגשת Milestone של המורשים לשותפים מאשר אתה, כן כמו .4

 .בלקוח תמיכה
 בשום תישא לא Milestone, שלמעלה" ותהחב הגבלות" בסעיף  המוגדרות Milestone של החבות של הכלליות להגבלות בנוסף  .5

  להשתמש יכל לא או Milestone Customer Dashboard-ב ראוי לא שימוש עשה Milestone ששותף  מכך הנובעים לנזקים אחריות
 .בו

 בכתובת עיין .תקף  Milestone Care Plus חוזה נדרש Milestone Customer Dashboard של מסוימות לתכונות לגישה .6
 . Milestonecare/-nehttps://www.milestonesys.com/solutions/services/milesto  לשיבושים אחריות בכל תישא לא 

  .מועד  מבעוד Milestone Care החוזה חידוש-מאי כתוצאה בשירות אפשריים
,  הגבלה ללא אך, לרבות, שלישי צד של נוספים בחיובים כרוך להיות עשוי  Milestone Customer Dashboard בשירות מושהשי .7

  .תקשורת עלויות
 

  

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: 



   
 

EULA 20200402 
 

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/

