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Milestone Végfelhasználói Licencszerződés 
 
A jelen dokumentum az eredeti Milestone Végfelhasználói Licencszerződés magyar nyelvre lefordított változata. 
Amennyiben a jelen Végfelhasználói Licencszerződés kifejezéseinek és feltételeinek értelmezésével 
kapcsolatban bizonytalanság vagy jogvita merülne fel, az eredeti angol nyelvű változat irányadó a jelen 
lefordított változattal szemben. Az eredeti angol nyelvű Milestone Végfelhasználói Licencszerződés a jelen 
lefordított változat után található.  
 
MEGJEGYZÉS: Amennyiben Ön Milestone viszonteladó, rendszerintegrátor vagy egyéb módon egy harmadik fél 
nevében telepíti a Terméket, meg kell bizonyosodnia afelől, hogy a Végfelhasználói Licencszerződést elfogadták, 
valamint hozzájárultak a Végfelhasználói adatok megadásához a Milestone Systems regisztrációhoz, ha ilyen önkéntes 
opciót alkalmaznak. 
 
A jelen Végfelhasználói Licencszerződés („EULA”) az Ön (mint magánszemély vagy jogi személy) és a Milestone 
Systems A/S („Milestone”) cég között a Milestone termék vagy segédprogram tárgyában létrejött jogilag kötelező erejű 
megállapodás, amely tartalmazhat szoftver- és hardverelemeket, médiát, nyomtatott anyagokat, online vagy 
elektronikus dokumentációt valamint frissítéseket vagy javításokat („Termék”). Amennyiben egy Milestone számítógép 
vagy kiszolgáló rendszer részeként vásárolta a Terméket, az ilyen rendszer minden hardver- és szoftverösszetevőjét – 
a Végfelhasználói Licencszerződés céljából – a Termék részének kell tekinteni. Kivételt képeznek egy harmadik fél 
külön Licencszerződéséhez kapcsolódó bármilyen külső szoftver- vagy hardverösszetevők, a rendszer 
dokumentációjába vagy egyéb módon a rendszerbe építve. 
 
A Termék telepítésével, másolásával vagy egyéb módon történő használatával elfogadja, hogy a Végfelhasználói 
Licencszerződés feltételei Önre nézve kötelező erejűek. Ha nem fogadja el a Végfelhasználói Licencszerződés 
feltételeit, ne telepítse vagy használja a Terméket, hanem a megvásárlását követően 30 napon belül juttassa vissza a 
Terméket és minden hozzá tartozó anyagot a vásárlás helyére, ahol visszatérítik a teljes vételárat, a szállítási és 
kezelési költségek levonásával. Ez a visszatérítési irányelv nem alkalmazandó, ha Ön vagy az Ön nevében eljáró 
személy, beleértve Milestone viszonteladóját is, a Termék megvásárlását megelőzően vagy annak részeként elfogadta 
a Végfelhasználói Licencszerződést. A Terméket szerzői jogi jogszabályok és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, 
valamint egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok és egyezmények védik. Ne feledje, hogy a Termék 
összes szoftverelemének csak licencét, nem pedig tulajdonjogát vásárolta meg. 
 
Az olyan Milestone termékek esetében, amelyekhez szoftverlicenckód („SLC”) szükséges, a kapott licencet a Termék 
megvásárlásakor kézhez kapott szoftverlicenckód azonosítja. 
 
A beavatkozás nélküli távoli frissítési szolgáltatás elfogadása. Előfordulhat, hogy a szervezet rendszergazdája 
használ vagy használni fog egy olyan eszközt vagy operációsrendszer-eljárást, amely lehetővé teszi szoftvertermékek 
távoli és beavatkozás nélküli frissítését és telepítését a számítógépre, ilyen eszköz például a Milestone Software 
Manager. Amennyiben ilyen eszközzel fog történni a Termék beavatkozás nélküli frissítése, nem lesz lehetősége 
dönteni arról, hogy elfogadja-e az új Termék Végfelhasználói Licencszerződését. Jelen Végfelhasználói 
Licencszerződés elfogadásával felhatalmazza rendszergazdáját arra, hogy a későbbi termékfrissítések Végfelhasználói 
Licencszerződésének elfogadásáról döntsön. 
 
AWS felhő telepítés. A Milestone XProtect VFR (kisvállalati) termékek Amazon Machine Image („AMI”) alkalmazásként 
is elérhetőek a „saját licenc használatán” alapuló modell („BYOL”) révén, vagy licenccel együtt a Milestone XProtect® 
Essential+ vonatkozásában, és azok az AWS felhő szolgáltatási infrastruktúrán a társított CloudFormation parancsfájl 
alkalmazásával telepíthetők. Ez a parancsfájl végrehajtja a Termék alapértelmezett telepítését egy új Virtuális Privát 
Felhőben („VPC”) az Ön AWS-fiókjában. A CloudFormation parancsfájlt vagy az általa generált alapértelmezett 
telepítést Ön a Terméknek az Ön adott AWS felhő szolgáltatási infrastruktúrájában való telepítéséhez szükséges 
mértékben módosíthatja. A CloudFormation parancsfájlt „a jelenlegi állapotban” bármilyen jótállás nélkül biztosítjuk, 
ideértve - korlátozás nélkül - az adott célra való alkalmasságra vonatkozó feltételezett garanciát. A Milestone 
kifejezetten elutasít bármilyen garanciát és nem vállal felelősséget a CloudFormation parancsfájl vagy az általa generált 
alapértelmezett telepítés módosításai esetén. A telepített Termék telepítéséből és használatából eredő teljes kockázat 
és felelősség Önt, mint felhasználót terheli. 
 
Szellemi tulajdonjogok. A Termékkel és annak minden példányával kapcsolatos minden jogcím és jogosultság, 
ideértve a szerzői jogokat is, a Milestone céget illeti meg, illetve ha harmadik fél is közreműködik a Termék 
elkészítésében, kizárólag ezen közreműködés vonatkozásában a jogcímek és jogosultságok a licenciaadóinkat illetik 
meg. Azokat a jogokat, amelyeket kifejezetten nem biztosít másnak, a Milestone magának tartja fent. 
 
Harmadik fél jogainak megsértése. A Milestone felelős azért, hogy a Termék ne sértse harmadik fél semmilyen 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, de szabadalmak esetén csak akkor, (a) ha az a vásárlás napján az Amerikai 
Egyesült Államokban vagy az Európai Unióban megadott és közzétett szabadalom volt, és (b) csak akkor, ha a Termék 
egyedülálló termékként sérti meg a jogokat, nem pedig más termék(ek)kel vagy technológiával történő együttes 
használat útján. Az Ön ellen valamely jogsértésre hivatkozva indított minden peres eljárás esetén Ön köteles a 
Milestone céget haladéktalanul értesíteni. A Milestone ezt követően átveszi az ügy kizárólagos kezelését és vállalja az 
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üggyel kapcsolatos minden költség viselését. A Milestone visszavonhatatlan ügyvédi meghatalmazással bír, hogy saját 
nevében peres eljárást folytasson vagy hogy Önnel mint felhasználóval tárgyaljon a feltételezett jogsértés 
elrendezéséről. A Milestone saját belátása szerint jogosult biztosítani a Termék folytatólagos használatának jogát, vagy 
a jogsértést megszüntetni úgy, hogy módosítja vagy kicseréli a Terméket olyan termékre, amely lényegében 
ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a Termék, vagy pedig – amennyiben a Milestone méltányolható költségek 
mellett egyik megoldás biztosítására sem képes – azonnali hatállyal megszünteti e Végfelhasználói Licencszerződést. A 
szerződés megszüntetése esetén a Milestone céggel szemben Ön nem léphet fel további igényekkel, korlátozás nélkül 
beleértve a Milestone céggel szembeni bármely kártérítésre vagy kötbérre vonatkozó jogokat. 
 
Hibák javítása. A Termék hibája csak akkor tekinthető anyaghibának, ha az hatással van a Termék működésének 
egészére, vagy ha gátolja a Termék működését. Amennyiben a Termék megvásárlását követően 90 (kilencven) napon 
belül írásban bejelenti, hogy a Termék lényeges hiányossággal vagy hibával bír, a Milestone köteles saját belátása 
szerint (i) új példányt biztosítani a Termékből, (ii) díjmentesen kijavítani a hibát, vagy pedig (iii) megszüntetni a 
Végfelhasználói Licencszerződést, és visszafizetni a kapott licencdíjat a Termék összes példányának visszajuttatását 
követően. Jelen bekezdés rendelkezései tartalmazzák az Önt megillető összes jogorvoslati lehetőséget a Termékben 
fellelhető hiányosság vagy hiba esetén. 
 
Szavatosság kizárása. A Milestone kifejezetten kizár minden szavatosságot a Termékkel kapcsolatban, kivéve, ha 
Önnek a Milestone a termékdokumentáció részeként konkrét szavatossági jogokat biztosított. A Terméket és a 
kapcsolódó dokumentációt a „jelen állapotában”, bármilyen kifejezett vagy beleértett szavatosság nélkül bocsátja az Ön 
rendelkezésére, korlátozás nélkül ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó 
beleértett szavatosságot. A Termék használatából, illetve teljesítményéből fakadó kockázatokért teljes egészében a 
felhasználó felel. Figyelmeztetjük, hogy a Termék használata bizonyos eszközökkel vagy szoftverekkel együtt lehetővé 
teszi mások megfigyelését és az adatkezelést, amelyet a hatályos jogszabályok korlátozhatnak vagy tilthatnak, és 
amely személyes adatokkal való visszaélésnek vagy egyéb bűncselekménynek minősülhet. Önnek, mint felhasználónak 
a felelőssége annak ellenőrzése, hogy a felhasználás megfelel-e az alkalmazandó jogszabályoknak. 
 
Tiltott használat.  
A Terméket kizárólag az azon jogrendszeren, országon vagy régión belül alkalmazandó jogszabály(ok)kal összhangban 
szabad alkalmazni, ahol az használatra kerül. Ide tartoznak, korlátozás nélkül, azok a lehetséges jogi korlátozások, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy a Termékkel mi figyelhető meg és rögzíthető, a rögzített és egyéb adatok Termékben 
való tárolásának irányelvei, illetve hogy miként kezelendők a Termékből exportált rögzített adatok. Kizárólag az Ön, mint 
felhasználó felelőssége, hogy az ilyen jogszabályokkal és korlátozásokkal tisztában legyen és betartsa azokat. A 
Milestone nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen jogszabályok és/vagy korlátozások be nem tartásából származó 
közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségekért vagy károkért. 
 
Jelen licenc nem terjed ki a Terméknek az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározott, bármely 
személyt megillető emberi jogok megsértésének céljából vagy azzal kapcsolatban történő használatára. Minden ilyen 
felhasználás tilos, és jelen Végfelhasználói Licencszerződés lényeges megszegésének minősül, amely alapján a 
Termékre vonatkozó licenc azonnali hatállyal megszűnik és a Termék minden további használata jogellenes lesz. 
 
Copenhagen Clause. A Milestone aláírta a Copenhagen Letter, egy technológiai nyilatkozatot, amely egy nyílt és 
őszinte nyilvános párbeszéd folytatására törekszik a technológia hatalmáról, valamint a technológia életminőség 
javítását célzó módjairól. Nekünk, a technológia formálóinak, mérlegelnünk kell, hogy a technológia hogyan befolyásolja 
az emberi szükségleteket és viselkedést, és hogyan mozdíthatjuk előre a technológia felelős használatát. A Milestone 
arra ösztönzi a partnereit, hogy ne csupán a technológia felelősségteljes használatáról folytatott fontos párbeszédhez 
csatlakozzanak, hanem írják alá a Copenhagen Clause is a www.copenhagenletter.org webhelyen, és a Copenhagen 
Letter ültessék át megfelelő formában saját megállapodásaikba is. 
 
A felelősség korlátozása. E bekezdés rendelkezései az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott legszélesebb 
kereteken belül hatályosak. A Milestone vagy beszállítói semmilyen körülmények között nem felelnek semmilyen olyan 
speciális, esetleges, közvetett vagy következményes kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt nyereséget, az 
üzletmenet megszakadását, az üzleti adatok elvesztését vagy egyéb pénzügyi veszteséget), vagy termékfelelősségért 
(kivéve a testi sérülést), amely a Termék használatából vagy használhatatlanságából, a támogatás nyújtása vagy annak 
hiánya miatt következik be, még akkor sem, ha a Milestone előzetesen tájékoztatást adott az ilyen károk lehetőségéről. 
A tudatos rosszhiszemű magatartást vagy a súlyos gondatlanság esetét kivéve a Milestone és beszállítóinak 
felelőssége a Termékért Ön által kifizetett összegig terjed. 
 
Harmadik felek licencei. A Termék jogosulttá teszi Önt bizonyos harmadik felektől származó szoftverek használatára 
az adott Termék dokumentációjában leírtak szerint. A Terméket használhatja és integrálhatja harmadik felektől 
származó más szoftverekbe, és az Ön felelőssége telepítéskor tájékozódni és beszerezni a felhasználási jogokat az 
ilyen harmadik felektől származó szoftverekhez az Ön céljának megfelelően.  
 
Egyéb rendelkezések. (a) A Termékről archiválás vagy biztonsági mentés céljából bármennyi másolatot készíthet. (b) 
Nem terjesztheti harmadik feleknek a Termék másolatait. (c) Nem fejtheti vissza, illetve nem elemezheti a Termék 
összetevőinek belső felépítését, kivéve a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékig, amelyről szerződésben 
nem lehet lemondani. (d) A Végfelhasználói Licencszerződés nem átruházható, kivéve a Milestone Terméket tartalmazó 
tulajdonjogi részesedés átruházását, amellyel ideiglenesen átadhatja a Termékkel kapcsolatos összes jogát a 
kedvezményezettnek, feltéve, hogy a kedvezményezett elfogadja a jelen Végfelhasználói Licencszerződés feltételeit. 

http://www.copenhagenletter.org/
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Felmondás. Egyéb jogok sérelme nélkül a Milestone felmondhatja ezt a Végfelhasználói Licencszerződést, 
amennyiben Ön nem teljesíti a szerződésben foglalt feltételeket. Ebben az esetben azonnal abba kell hagynia a Termék 
használatát, és meg kell semmisítenie az összes birtokában lévő példányt. 
 
Érvényesség. Ha illetékes bíróság vagy kormányzati egység úgy határoz, hogy e Végfelhasználói Licencszerződés 
valamely rendelkezése érvénytelen, nem vagy csak részben alkalmazható, a jelen Végfelhasználói Licencszerződés e 
rendelkezések kizárásával vagy korlátozásával teljes hatállyal érvényben marad.  
 
Teljes megállapodás. Jelen Végfelhasználói Licencszerződés a felek között a tárgyban megkötött teljes 
megállapodását jelenti, és az összes szóbeli és írásbeli vállalás és ígéret, amely e Végfelhasználói Licencszerződést 
megelőzi, valamint minden itt meg nem erősített beleértett szavatosság, szokásjogi szabály vagy általános jogszabályi 
rendelkezés a felek között ezennel kizárásra kerül. 
 
Irányadó jogszabályok. A Végfelhasználói Licencszerződés, illetve az Ön és a Milestone között létrejött szerződés 
szempontjából a dán jogszabályok az irányadók. A kizárólagos és megfelelő vitarendezési fórum a koppenhágai városi 
bíróság. 
 
Licenc, telepítés, valamint felhasználási feltételek és korlátozások. A Termék támogatja az IP-eszközöket. Az IP-
eszközök lehetnek kamerák, kódolók vagy egyéb olyan típusú eszközök, amelyek  kezelése egyedi IP-címen keresztül 
történik a Termék alkalmazott telepítése során. A Termékhez csatlakoztatott IP-eszközönként egy eszközlicenc 
szükséges. A Termékhez hálózati videofelvevőn („NVR”) keresztül csatlakoztatott minden IP-eszközhöz eszközlicenc 
vásárlása is szükséges, még akkor is, ha az eszközlicenc nem lesz aktiválva a Termékben, míg a csatlakozó NVR 
önmagában nem igényel külön eszközlicencet. Több objektívvel vagy érzékelővel rendelkező IP-eszközök és kódolók, 
amelyekhez legfeljebb 16 analóg kamera csatlakozik, egy specifikus kivétel miatt csak egyetlen IP-eszköznek 
számítanak. A támogatott IP-eszközök listáját a https://www.milestonesys.com/community/business-partner-
tools/supported-devices címen tekintheti meg.Egyedi licencfeltételek vonatkozhatnak a társított XProtect® márkájú 
Termékekre. A részleteket kérjük, tekintse át az alábbiakban.  
 
 
Rendszeradatok gyűjtése és regisztrációja. A Termék licencének aktiválásával Ön elfogadja, hogy az alap-
rendszeradatokat (mint a felhasznált egységek száma) a Milestone cég licenckezelő rendszere megkapja és azokat 
tárolja. Egy egyedi kulcs generálódik minden egyes licenchez, valamint minden egyes rendszerhez csatlakoztatott 
eszközhöz. A Milestone gyűjti a csatlakoztatott eszközök MAC-címét, valamint nyomon követi a kamerák 
regisztrációjának és törlésének a számát, hogy biztosítsa a licencek Végfelhasználói Licencszerződés szerinti 
felhasználását. A Milestone regisztrálja a licenceket aktiváló kiszolgáló IP-címét is. A Milestone push-értesítéseit 
használó rendszerekhez a Milestone nyomon követi az értesítések fogadására regisztrált mobil kiszolgáló és mobil 
eszközök globális egyedi azonosítóját („GUID”), valamint a push-értesítések fogadására megadott e-mail-címeket. Az 
ilyen adatok összegyűjtésének és tárolásának egyetlen célja az, hogy a Milestone cég és annak értékesítési partnerei a 
Milestone termékek licenckezelését érvényesíthessék. Ön vállalja, hogy nem változtatja meg, nem módosítja és 
semmilyen módon nem manipulálja az online szolgáltatásnak megküldött adatokat. 
 
Személyes adatok, általános adatvédelmi rendelet: Amikor értékesítési partnereinken keresztül vásárol licenceket a 
Termékhez, a vállalata üzleti adatai regisztrálásra kerülnek a Milestone-nál. A Milestone számára önkéntesen 
megadhatja kapcsolattartó személyek adatait is név, e-mail és telefonszám formájában. Az ilyen adatok 
összegyűjtésének és tárolásának egyetlen célja az, hogy a Milestone vállalat és annak értékesítési partnerei a 
licenckezelést érvényesíthessék, a Milestone értékesítési programokat kivitelezhessék, valamint technikai támogatást 
nyújthassanak a Termékhez. A Milestone az adatkezelő a gyűjtött és a továbbiakban felhasznált személyes adatok 
tekintetében. A Milestone az Ön személyes adatait az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezeli 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/) 
 
Jelen Végfelhasználói Licencszerződés valamennyi Termékre vonatkozik, az említett konkrét termékekre érvényes, a 
következő szakaszokban ismertetett, általános és egyedi feltételekkel: 
 

Milestone XProtect® VFR  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Telepítés és használat – az XProtect Corporate termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék „Management Server” nevű összetevője korlátlan számú, felügyeleti kiszolgálónak kialakított 
számítógépre és esetleg fürtözött feladatátvevő felügyeleti szerverre telepíthető szoftverlicenckódonként.  

2. A Termék „Recording Server” nevű összetevője korlátlan számú, rögzítő kiszolgálónak és átterhelés-rögzítési 
kiszolgálónak kialakított számítógépre telepíthető. A rögzítő kiszolgálókat és az átterhelés-rögzítési kiszolgálókat 
a fentebb megadott felügyeleti kiszolgálóval (kiszolgálókkal) kell kezelni. 

3. A Termék csak azokon a számítógépeken használható, amelyeken a Termék által támogatott operációs 
rendszer fut. 

https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/privacy-policy/
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4. A Termék telepítésével Ön vállalja továbbá, hogy betartja a Microsoft cég Microsoft SQL-Server 2019 Express 
Edition-re (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) vonatkozó szoftverlicenc feltételeit. 

5. Ezt a Terméket – kivéve az alábbi 9. és 10. bekezdésben foglalt eseteket – akár közvetlen, akár közvetett 
módon kizárólag Ön, alkalmazottjai és megbízottjai működtethetik, beleértve a bűnüldöző hatóságokat, amelyek 
a zavaró eseményeket az Ön számára kivizsgálják. Tehát a Terméket semmilyen módon nem használhatják 
például az Ön ügyfelei vagy más harmadik fél. 

6. A Termék csak az Ön tulajdonába vagy irányítása alá tartozó birtok vagy terület felügyeletére használható, vagy 
akkor, ha Ön beszerezte a jogi engedélyeket, ha nem az Ön tulajdonába vagy irányítása alá tartozó területet 
felügyel. 

7. A Milestone Federated Architecture használata esetén a Termék további licenc vásárlása nélkül is használható 
más XProtect Corporate vagy XProtect Expert rendszerekhez kapcsolódásra, feltéve, hogy a kapcsolódó 
rendszer jogszerűen licencelve van.  

8. A Milestone Interconnect használatával a Termék használható az Ön vagy harmadik fél tulajdonában lévő más 
Milestone videofelügyeleti szoftvertermékekhez és a Milestone által jóváhagyott termékekhez kapcsolódásra (a 
kompatibilis termékek legfrissebb listája a Milestone webhelyén, a 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/ címen található). A Milestone Interconnect használata az alábbi feltételekhez kötött: a) 
minden csatlakozó rendszernek jogszerűen beszerzett, teljes licencekkel kell rendelkeznie, b) Ön vásárlással 
vagy előfizetéssel jogszerűen beszerzett Milestone Interconnect kameralicencet az XProtect Corporate 
rendszerben elérhető összes kamera számára.  

9. A Termék távolról is üzemeltethető és kezelhető harmadik fél által a Milestone Federated Architecture 
használatával, feltéve, hogy Ön beszerezte vagy rendelkezik a szükséges jogi engedélyekkel a felügyelet 
lefolytatásához. 

10. A Termék távolról is üzemeltethető és kezelhető Ön vagy harmadik fél által a Milestone Interconnect 
használatával, feltéve, hogy: a) Ön vagy a harmadik fél vásárlás vagy előfizetés útján jogszerűen beszerezte a 
központi XProtect Corporate rendszerben elérhető Milestone Interconnect kamerák licenceit, és b) Ön 
beszerezte vagy rendelkezik a szükséges jogi engedélyekkel a felügyelet lefolytatásához. 

11. Ha a Terméket harmadik fél térkép alkalmazásokkal használja (mint a Google Map, Microsoft® BingTM Maps 
vagy OpenStreetMap), az Ön kizárólagos felelőssége ezekhez a térkép alkalmazásokhoz a megfelelő 
jogosultságok beszerzése, illetve a harmadik fél alkalmazások használati feltételeinek megfelelő használat 
biztosítása. 

12. Ön elfogadja, hogy a termék az OpenStreetMap  (http://www.openstreetmap.org )© közreműködőinek adatait 
használja. Az adatbázis egyedi tartalmára vonatkozó jogok az Adatbázis tartalom licenc hatálya alá tartoznak: 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. Ennek részeként el kell fogadnia a térképrészlet felhasználási 
feltételeket (https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/), beleértve a térképrészletek nagy mennyiségű és 
szükségtelen letöltésére vonatkozó korlátozásokat. 

13. Fejlett Audio Kódolás (Advanced Audio Coding, AAC). Mivel a termék AAC funkciót tartalmaz, a következő 
rendelkezés alkalmazandó: Az AAC technológia licenc tárgya, és mint ilyen, az AAC szabadalmi portfólióban 
lévő vonatkozó szabadalmak alapján engedélyt igényel.  Az AAC licenc a VIA LICENSING CORPORATION-tól 
szerezhető be. Korlátozott számú AAC licenc rendelkezésre áll a Milestone Systems-től származó Termékén 
keresztül. Az AAC-funkciót támogató bármely Milestone-termékhez az alaplicenccel együtt két megjelenítő kliens 
licenc áll rendelkezésre. Ha több, mint két megjelenítő kliensre van szükség, akkor további licenccsomagokat 
kell vásárolnia. 

14. Ön tudomásul veszi azt a követelményt, hogy a Terméket csak annyi IP-eszközzel lehet használni, amennyi 
eszközre Ön eszközlicenceket szerzett. Kérjük, olvassa el a Végfelhasználói Licencszerződés általános 
feltételeit („Licenc, telepítési és használati feltételek és korlátozások”), amely előírja, hogy a rendszerhez 
csatlakoztatott minden egyes IP-kameránként vagy más IP alapú eszközönként egy eszközlicenc szükséges. 

 

Milestone XProtect® Expert 
Telepítés és használat – az XProtect Expert termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék „Management Server” nevű összetevője korlátlan számú, felügyeleti kiszolgálónak kialakított 
számítógépre és esetleg fürtözött feladatátvevő felügyeleti szerverre telepíthető szoftverlicenckódonként.  

2. A Termék „Recording Server” nevű összetevője korlátlan számú, rögzítő kiszolgálónak és átterhelés-rögzítési 
kiszolgálónak kialakított számítógépre telepíthető. A rögzítő kiszolgálókat és az átterhelés-rögzítési kiszolgálókat 
a fentebb megadott felügyeleti kiszolgálóval (kiszolgálókkal) kell kezelni. 

3. A Termék csak azon számítógépeken használható, amelyeken a Termék kialakításakor támogatott operációs 
rendszer fut. 

4. A Termék telepítésével Ön vállalja továbbá, hogy betartja a Microsoft cég Microsoft SQL-Server 2019 Express 
Edition-re (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) vonatkozó szoftverlicenc feltételeit. 

5. Ezt a Terméket – kivéve az alábbi 6. és 7. bekezdésben foglalt eseteket – akár közvetlen, akár közvetett módon 
kizárólag Ön, alkalmazottjai és megbízottjai működtethetik, beleértve a bűnüldöző hatóságokat, amelyek a 
zavaró eseményeket az Ön számára kivizsgálják. Tehát a Terméket semmilyen módon nem használhatják 
például az Ön ügyfelei vagy más harmadik fél. 

6. Az alábbi 7. bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve a Termék távolról is üzemeltethető és kezelhető harmadik 
fél által a Milestone Federated Architecture használatával, feltéve, hogy Ön beszerezte vagy rendelkezik a 
szükséges jogi engedélyekkel a felügyelet lefolytatásához. 

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/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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7. A Termék távolról is üzemeltethető és kezelhető Ön vagy harmadik fél által a Milestone Interconnect 
használatával, feltéve, hogy: a) Ön vagy a harmadik fél vásárlás vagy előfizetés útján jogszerűen beszerezte a 
központi XProtect Corporate rendszerben elérhető Milestone Interconnect kamerák licenceit, és b) Ön 
beszerezte vagy rendelkezik a szükséges jogi engedélyekkel a felügyelet lefolytatásához. 

8. Ha a Terméket harmadik fél térkép alkalmazásokkal használja (mint a Google Map, Microsoft® BingTM Maps 
vagy OpenStreetMap), az Ön kizárólagos felelőssége ezekhez a térkép alkalmazásokhoz a megfelelő 
jogosultságok beszerzése, illetve a harmadik fél alkalmazások használati feltételeinek megfelelő használat 
biztosítása. 

9. Elfogadja, hogy a termék OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)© hozzájárulók adatait tartalmazza. Az 
adatbázis egyedi tartalmára vonatkozó jogok az Adatbázis tartalom licenc hatálya alá tartoznak: 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. Ennek részeként el kell fogadnia a térképrészlet felhasználási 
feltételeket (https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles), beleértve a térképrészletek nagy mennyiségű és 
szükségtelen letöltésére vonatkozó korlátozásokat. 

10. Fejlett Audio Kódolás (Advanced Audio Coding, AAC). Mivel a termék AAC funkciót tartalmaz, a következő 
rendelkezés alkalmazandó: Az AAC technológia licenc tárgya, és mint ilyen, az AAC szabadalmi portfólióban 
lévő vonatkozó szabadalmak alapján engedélyt igényel.  Az AAC licenc a VIA LICENSING CORPORATION-tól 
szerezhető be. Korlátozott számú AAC licenc rendelkezésre áll a Milestone Systems-től származó Termékén 
keresztül. Az AAC-funkciót támogató bármely Milestone-termékhez az alaplicenccel együtt két megjelenítő kliens 
licenc áll rendelkezésre. Ha több, mint két megjelenítő kliensre van szükség, akkor további licenccsomagokat 
kell vásárolnia. 

11. Ön tudomásul veszi azt a követelményt, hogy a Terméket csak annyi IP-eszközzel lehet használni, amennyi 
eszközre Ön eszközlicenceket szerzett. Kérjük, olvassa el a Végfelhasználói Licencszerződés általános 
feltételeit („Licenc, telepítési és használati feltételek és korlátozások”), amely előírja, hogy a rendszerhez 
csatlakoztatott minden egyes IP-kameránként vagy más IP alapú eszközönként egy eszközlicenc szükséges. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Telepítés és használat – az XProtect Professional+ termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék „Management Server” nevű összetevője korlátlan számú, felügyeleti kiszolgálónak kialakított 
számítógépre és esetleg fürtözött feladatátvevő felügyeleti szerverre telepíthető szoftverlicenckódonként.  

2. A Termék „Recording Server” nevű összetevője korlátlan számú, rögzítő kiszolgálónak kialakított számítógépre 
telepíthető. A rögzítő kiszolgálókat a fentebb megadott felügyeleti kiszolgálóval kell kezelni. 

3. A Termék csak azokon a számítógépeken használható, amelyeken a Termék által támogatott operációs 
rendszer fut. 

4. A Termék telepítésével Ön vállalja továbbá, hogy betartja a Microsoft cég Microsoft SQL-Server 2019 Express 
Edition-re (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) vonatkozó szoftverlicenc feltételeit. 

5. Ezt a Terméket – kivéve az alábbi 6. bekezdésben foglalt eseteket – akár közvetlen, akár közvetett módon 
kizárólag Ön, alkalmazottjai és megbízottjai működtethetik, beleértve a bűnüldöző hatóságokat, amelyek a 
zavaró eseményeket az Ön számára kivizsgálják. Tehát a Terméket semmilyen módon nem használhatják 
például az Ön ügyfelei vagy más harmadik fél. 

6. A Termék távolról is üzemeltethető és kezelhető Ön vagy harmadik fél által a Milestone Interconnect 
használatával, feltéve, hogy: a) Ön vagy a harmadik fél vásárlás vagy előfizetés útján jogszerűen beszerezte a 
központi Milestone XProtect Corporate rendszerben elérhető Milestone Interconnect kamerák licenceit, és b) Ön 
beszerezte vagy rendelkezik a szükséges jogi engedélyekkel a felügyelet lefolytatásához. 

7. Fejlett Audio Kódolás (Advanced Audio Coding, AAC). Mivel a termék AAC funkciót tartalmaz, a következő 
rendelkezés alkalmazandó: Az AAC technológia licenc tárgya, és mint ilyen, az AAC szabadalmi portfólióban 
lévő vonatkozó szabadalmak alapján engedélyt igényel.  Az AAC licenc a VIA LICENSING CORPORATION-tól 
szerezhető be. Korlátozott számú AAC licenc rendelkezésre áll a Milestone Systems-től származó Termékén 
keresztül. Az AAC-funkciót támogató bármely Milestone-termékhez az alaplicenccel együtt két megjelenítő kliens 
licenc áll rendelkezésre. Ha több, mint két megjelenítő kliensre van szükség, akkor további licenccsomagokat 
kell vásárolnia. 

8. Ön tudomásul veszi azt a követelményt, hogy a Terméket csak annyi IP-eszközzel lehet használni, amennyi 
eszközre Ön eszközlicenceket szerzett. Kérjük, olvassa el a Végfelhasználói Licencszerződés általános 
feltételeit („Licenc, telepítési és használati feltételek és korlátozások”), amely előírja, hogy a rendszerhez 
csatlakoztatott minden egyes IP-kameránként vagy más IP alapú eszközönként egy eszközlicenc szükséges. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Telepítés és használat – az XProtect Express+ termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék „Management Server” nevű összetevője szoftverlicenckódonként egy (1) számítógépre, vagy 
felügyeleti kiszolgálónak kialakított számítógép csoportra, és esetleg fürtözött feladatátvevő felügyeleti szerverre 
telepíthető.  

2. A Termék „Recording Server” nevű összetevője egy (1) rögzítő kiszolgálónak kialakított számítógépre 
telepíthető. A rögzítő kiszolgálót a fentebb megadott felügyeleti kiszolgálóval kell kezelni. 

3. A Termék csak azokon a számítógépeken használható, amelyeken a Termék által támogatott operációs 
rendszer fut. 

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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4. A Termék telepítésével Ön vállalja továbbá, hogy betartja a Microsoft cég Microsoft SQL-Server 2019 Express 
Edition-re (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) vonatkozó szoftverlicenc feltételeit. 

5. Ezt a Terméket – kivéve az alábbi 6. bekezdésben foglalt eseteket – akár közvetlen, akár közvetett módon 
kizárólag Ön, alkalmazottjai és megbízottjai működtethetik, beleértve a bűnüldöző hatóságokat, amelyek a 
zavaró eseményeket az Ön számára kivizsgálják. Tehát a Terméket semmilyen módon nem használhatják 
például az Ön ügyfelei vagy más harmadik fél. 

6. A Termék távolról is üzemeltethető és kezelhető Ön vagy harmadik fél által a Milestone Interconnect 
használatával, feltéve, hogy: a) Ön vagy a harmadik fél vásárlás vagy előfizetés útján jogszerűen beszerezte a 
központi Milestone XProtect Corporate rendszerben elérhető Milestone Interconnect kamerák licenceit, és b) Ön 
beszerezte vagy rendelkezik a szükséges jogi engedélyekkel a felügyelet lefolytatásához. 

7. Fejlett Audio Kódolás (Advanced Audio Coding, AAC). Mivel a termék AAC funkciót tartalmaz, a következő 
rendelkezés alkalmazandó: Az AAC technológia licenc tárgya, és mint ilyen, az AAC szabadalmi portfólióban 
lévő vonatkozó szabadalmak alapján engedélyt igényel.  Az AAC licenc a VIA LICENSING CORPORATION-tól 
szerezhető be. Korlátozott számú AAC licenc rendelkezésre áll a Milestone Systems-től származó Termékén 
keresztül. Az AAC-funkciót támogató bármely Milestone-termékhez az alaplicenccel együtt két megjelenítő kliens 
licenc áll rendelkezésre. Ha több, mint két megjelenítő kliensre van szükség, akkor további licenccsomagokat 
kell vásárolnia. 

8. Ön tudomásul veszi azt a követelményt, hogy a Terméket csak annyi IP-eszközzel lehet használni, amennyi 
eszközre Ön eszközlicenceket szerzett. Kérjük, olvassa el a Végfelhasználói Licencszerződés általános 
feltételeit („Licenc, telepítési és használati feltételek és korlátozások”), amely előírja, hogy a rendszerhez 
csatlakoztatott minden egyes IP-kameránként vagy más IP alapú eszközönként egy eszközlicenc szükséges.  

 
 

Milestone XProtect® Essential+ 
Telepítés és használat – az XProtect Essential+ termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék „Management Server” nevű összetevője szoftverlicenckódonként egy (1) számítógépre, vagy 
felügyeleti kiszolgálónak kialakított számítógép csoportra, és esetleg fürtözött feladatátvevő felügyeleti szerverre 
telepíthető.  

2. A Termék „Recording Server” nevű összetevője egy (1) rögzítő kiszolgálónak kialakított számítógépre 
telepíthető. A rögzítő kiszolgálót a fentebb megadott felügyeleti kiszolgálóval kell kezelni. 

3. A Termék csak azokon a számítógépeken használható, amelyeken a Termék által támogatott operációs 
rendszer fut. 

4. A Termék telepítésével Ön vállalja továbbá, hogy betartja a Microsoft cég Microsoft SQL-Server 2019 Express 
Edition-re (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) vonatkozó szoftverlicenc feltételeit. 

5. Felügyeleti vagy egyéb videorögzítési céllal a Termék csak az Ön saját tulajdonú és az Ön ellenőrzése alatt álló 
ingatlanban vagy területén használható. Tehát a Termék nem használható felügyeleti vagy egyéb videorögzítési 
céllal vevői vagy ügyfelei tulajdonában álló területen. 

6. Összességében a Termék ezen Végfelhasználói Licencszerződés hatálya alatt telepített összes példánya 
legfeljebb nyolc (8) aktivált IP-eszközzel használható. Az IP-eszközök lehetnek kamerák, kódolók vagy egyéb 
olyan típusú eszközök, amelyek kezelése egyedi IP-címen keresztül történik a Termék alkalmazott telepítése 
során. A Termékhez csatlakoztatott IP-eszközönként egy eszközlicenc szükséges. A Termékhez már licenccel 
rendelkező IP-eszközön keresztül csatlakoztatott minden egyéb IP-eszközhöz eszközlicenc is szükséges, még 
akkor is, ha az eszközlicenc nem lesz aktiválva a Termékben. Több objektívvel vagy érzékelővel rendelkező IP-
eszközök és kódolók, amelyekhez legfeljebb 16 analóg kamera csatlakozik, egy specifikus kivétel miatt csak 
egyetlen IP-eszköznek számítanak. Kérjük, ellenőrizze a támogatott IP-eszközök listáját itt: 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. A Terméket csatlakozni kell 
az internethez a telepítés befejezéséhez és a licenc aktiválásához.  

7. A Termékhez nem tartozik támogatás, kivéve a Milestone weboldalán elérhető támogatási információkat, ahogy 
ezt a Termék telepítési párbeszédpanele is jelzi. 

XProtect Kliensek 
Milestone XProtect® Smart Client 
Telepítés és használat – az XProtect Smart Client termékre a következők vonatkoznak:  
A Milestone ezennel engedélyezi a Termék telepítését és korlátlan számú példány használatát az alábbi feltételekkel és 
megkötésekkel: 

1. A Termék csak azon számítógépeken használható, amelyeken a Termék kialakításakor támogatott operációs 
rendszer fut. 

2. A Termék kizárólag XProtect VMS termékkel vagy Milestone Husky NVR egységgel használható együttesen. 
Amennyiben a Terméket XProtect VMS termékkel vagy a Milestone Husky NVR egységgel használja, abban az 
esetben a Terméket más kompatibilis Milestone termékekkel és harmadik féltől származó 
termékekkel/összetevőkkel együtt is használhatja, ha azokat a Milestone szoftverfejlesztői készlet vagy a 
Milestone integrációs platform szoftverfejlesztői készleteinek segítségével hozták létre. 

3. Amennyiben a Terméket hivatalosan Milestone-kompatibilis termékekkel használja, azt harmadik féltől származó 
termékekkel/összetevőkkel együtt is használhatja, ha azokat a Milestone integrációs platform szoftverfejlesztői 
készletének segítségével hozták létre. 

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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4. A Termék használatára az alkalmazott XProtect VFR termék Végfelhasználói Licencszerződésének korlátozásai 
is vonatkoznak. 

 

Milestone XProtect® Web Client 
Használat – az XProtect Web Client termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone ezennel engedélyezi a Termék telepítését és használatát korlátlan számú számítógépen és eszközön, az 
alábbi feltételekkel és megkötésekkel: 

1. A Milestone XProtect Web Client termék használatával Ön elfogadja a Milestone-nak a jelen Végfelhasználói 
Licencszerződésben meghatározott általános feltételeit.   

2. A Termék csak azon számítógépeken és eszközökön használható, amelyeken a Termék kialakításakor 
támogatott operációs rendszer fut. 

3. A Termék csak a Milestone XProtect Mobile kiszolgáló hivatalosan támogatott verziójával, illetve a Milestone 
által biztosított, kijelölt termékértékelési környezetekkel használható. Lásd: 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/ 

 

XProtect® Mobile 
 

Milestone XProtect® Mobile 
Telepítés és használat – az XProtect Mobile klienstermékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone ezennel engedélyezi a Termék telepítését és korlátlan számú példány használatát az alábbi feltételekkel és 
megkötésekkel: 

1. A Termék csak olyan operációs rendszert futtató eszközökön használható, amilyenre a Terméket tervezték. 
2. A Termék csak az XProtect Mobile kiszolgáló hivatalosan támogatott verziójával, illetve a Milestone által 

biztosított, kijelölt termékértékelési környezetekkel használható. Lásd: 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-
mobile/ 

3. A „videó push” funkcióra a vele együtt használt Milestone XProtect VMS termék vagy a Milestone Husky NVR 
egység licencfeltételei vonatkoznak: az XProtect Mobile kliens minden egyes megnevezett felhasználója, aki 
használni kívánja a „videó push” funkciót, a Milestone XProtect VMS termék, vagy a Milestone Husky NVR 
egység egy (1) kamera licencét köteles használni. 

 
Telepítés és használat – az XProtect Mobile  kiszolgáló termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone ezennel engedélyezi a Termék telepítését és korlátlan számú példány használatát az alábbi feltételekkel és 
megkötésekkel: 

1. A Termék csak azon számítógépeken használható, amelyeken a Termék kialakításakor támogatott operációs 
rendszer fut. 

2. A Termék kizárólag jogszerű licenccel rendelkező XProtect VMS termékkel és Milestone Husky NVR egységgel 
használható együttesen. 

3. Az XProtect Mobile kiszolgáló használatára a megfelelő Milestone XProtect VMS termék vagy a Milestone Husky 
NVR egység Végfelhasználói Licencszerződésének korlátozásai is vonatkoznak. 

4. A jelen Végfelhasználói Licencszerződés elfogadásával Ön elfogadja a feltételeket az XProtect Mobile és 
XProtect Web Client Végfelhasználóinak nevében, akik az XProtect Mobile kiszolgálóhoz csatlakozhatnak. 

5. Az intelligens csatlakozás, videó push funkció és mobil push értesítések használata harmadik felel által nyújtott 
szolgáltatásokon és hálózati csatlakozáson, így értesítési szolgáltatásokon és vezeték nélküli kommunikációs 
hálózatokon alapulnak. A Milestone cég felelősségével kapcsolatos fenti „felelősség korlátozása” című pontban 
meghatározott általános korlátozásokon túlmenően a Milestone cég nem vállal semmilyen felelősséget az ezen 
funkciók rendelkezésre bocsátására használt bármely harmadik fél tulajdonában levő hálózat vagy szolgáltatási 
komponens által közvetve vagy közvetlenül az ezen funkciók bármelyikének használatával vagy nem 
használhatóságával kapcsolatban. 

6. Az intelligens csatlakozás és a mobil push értesítési funkciók a Milestone Care Plus szolgáltatási szerződés 
megléte esetén használhatók. A Milestone nem vállal semmilyen felelősséget a Milestone Care Plus szolgáltatás 
időbeli megújításának elmulasztása miatt fellépő esetleges szolgáltatás-kiesésért. 

7. Előfordulhat, hogy az XProtect Mobile szolgáltatás használatával kapcsolatban harmadik felek díjakat számolnak 
fel, ideértve, de nem kizárólagosan, a kommunikációs költségeket és a harmadik felek szolgáltatásainak 
előfizetésével kapcsolatos díjakat. 

 

Kiegészítők és összetevők 
Milestone XProtect® Access 
Telepítés és használat – az XProtect Access termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék kizárólag az XProtect VMS termékkel (bármely XProtect VMS termék, kivéve az XProtect Essential+ 
terméket) vagy a Milestone Husky NVR egységgel használható (bármely Milestone Husky NVR termék, kivéve a 

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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Milestone Husky M10 terméket), amennyiben arra vásárlással vagy előfizetéssel jogszerűen megszerezték a 
licencet.  

2. A Terméket korlátlan számú XProtect Management Application/XProtect Management Client, valamint az 
XProtect VFR rendszerhez vagy a Milestone Husky NVR egységhez csatlakozó XProtect Smart Client 
üzemeltetheti. 

3. Az XProtect VFR rendszerben vagy a Milestone Husky NVR egységben a harmadik fél rendszereivel való 
kommunikáció biztosításához korlátlan számú XProtect Access beépülő modul telepíthető az 
eseménykiszolgálóra. A fenti, „A felelősség korlátozása” pontban a Milestone felelősségére vonatkozóan 
meghatározott általános korlátozásokon túl, a Milestone nem vállal semmilyen, a Termék használatából vagy 
nemhasználhatóságából eredő felelősséget abban az esetben, ha a beépülő modulokat egy, a Milestone-on 
kívüli fél biztosította, vagy ha a Milestone által biztosított XProtect Access beépülő modult harmadik fél olyan 
termékével, vagy harmadik fél termékének olyan verziójával használják, amelyhez nem lett tervezve és 
bevizsgálva. Ezenfelül a Milestone nem vállal semmilyen, a Termék használatából vagy használhatatlanságából 
eredő felelősséget, amelyet az XProtect Access-el együtt használt harmadik fél által gyártott termék hibája okoz. 

4. A Termék kizárólag a hivatalosan kompatibilis XProtect VMS termékekkel és Milestone Husky NVR egységekkel 
használható együttesen.  

5. Az XProtect Access termék csak annyi ajtóval használható, amennyit megvásárolt és regisztrált a 
szoftverlicenckódhoz kapcsolódó Termékhez. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Telepítés és használat – az XProtect LPR termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék kizárólag az XProtect VMS termékkel (bármely XProtect VMS termék, kivéve az XProtect Essential+ 
terméket) vagy a Milestone Husky NVR egységgel használható (bármely Milestone Husky NVR termék, kivéve a 
Milestone Husky M10 terméket), amennyiben arra vásárlással vagy előfizetéssel jogszerűen megszerezték a 
licencet.  

2. Az XProtect LPR termék szoftverlicenckódonként korlátlan számú XProtect LPR kiszolgálóként kialakított 
számítógépre telepíthető. 

3. A Termék csak azon számítógépeken használható, amelyeken a Termék kialakításakor támogatott operációs 
rendszer fut. 

4. A Termék kizárólag a hivatalosan kompatibilis XProtect VFR (kisvállalati) termékekkel és Milestone Husky NVR 
egységekkel használható együttesen. Amennyiben a Terméket hivatalosan Milestone-kompatibilis termékekkel 
használja, azt harmadik féltől származó termékekkel/összetevőkkel együtt is használhatja, ha azokat a Milestone 
integrációs platform szoftverfejlesztői készletének segítségével hozták létre. 

5. Az XProtect LPR beépülő modul korlátlan számú, eseménykiszolgálónak vagy rögzítő kiszolgálónak kialakított, 
illetve a Management Client alkalmazást futtató számítógépre telepíthető. 

6. Az XProtect LPR termék csak annyi kamerával használható, amennyi LPR kameralicencet megvásárolt és 
regisztrált a szoftverlicenckódhoz kapcsolódó Termékhez. 

7. Az XProtect LPR License Plate Libraries komponens (XProtect LPR rendszámtáblatárak) korlátlan számú 
XProtect LPR kiszolgálóra telepíthető. 

8. A Milestone XProtect LPR termék csak annyi XProtect LPR rendszámtáblatárral használható, amennyit 
megvásárolt és regisztrált a szoftverlicenckódhoz kapcsolódó Termékhez. 

 

Milestone XProtect® Transact 
Telepítés és használat – az XProtect Transact termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék kizárólag az XProtect VMS termékkel (bármely Milestone XProtect VMS termék, kivéve az XProtect 
Essential+ terméket) vagy a Milestone Husky NVR egységgel használható (bármely Milestone Husky NVR 
termék, kivéve a Husky M10 terméket), amennyiben arra vásárlással vagy előfizetéssel jogszerűen 
megszerezték a licencet.  

2. A Terméket korlátlan számú XProtect Management Application/XProtect Management Client, valamint az 
XProtect VFR rendszerhez vagy a Milestone Husky NVR egységhez csatlakozó XProtect Smart Client 
üzemeltetheti. 

3. A Termék kizárólag a hivatalosan kompatibilis XProtect VFR (kisvállalati) termékekkel és Milestone Husky NVR 
egységekkel használható együttesen. Amennyiben a Terméket hivatalosan Milestone-kompatibilis termékekkel 
használja, azt harmadik féltől származó termékekkel/összetevőkkel együtt is használhatja, ha azokat a Milestone 
integrációs platform szoftverfejlesztői készletének segítségével hozták létre. 

4. A Termék csak annyi forráskapcsolattal használható, amennyihez kapcsolati licencet vásárolt és regisztrált a 
kialakított XProtect Transact által használt szoftverlicenckód esetében.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Használat – a Milestone XProtect Smart Wall termékre a következők vonatkoznak: A Milestone ezennel engedélyezi 
a szoftvertermék használatát az alábbi feltételekkel és megkötésekkel: 

1. A Termék külön licenc vásárlása nélkül is használható XProtect Corporate rendszereken. A Termék használható 
együtt az XProtect Experttel, amelyhez egy XProtect Smart Wall alaplicencet jogszerűen beszereztek vásárlás 
vagy előfizetés útján.  
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2. A Terméket az XProtect Corporate rendszerhez csatlakozó korlátlan számú XProtect felügyeleti ügyfél és 
XProtect Smart Client ügyfél használhatja. 

3. A Termék használatára az XProtect VMS termék Végfelhasználói Licencszerződésének korlátozásai is 
vonatkoznak. 

 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Telepítés és használat – a Milestone XProtect Screen Recorder termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék korlátlan számú számítógépre és egyéb eszközre telepíthető, amelyeken a Termék kialakításakor 
támogatott operációs rendszer fut (továbbiakban számítógépek).   

2. Felügyeleti vagy egyéb videorögzítési céllal a Termék csak az Ön saját tulajdonában vagy az Ön irányítása alatt 
álló számítógépeken használható. Tehát a Termék nem használható felügyeleti vagy egyéb videorögzítési céllal 
a vevői vagy ügyfelei tulajdonában álló számítógépeken. 

3. A Termék kizárólag a Milestone XProtect VFR (kisvállalati) termékekkel és Milestone Husky NVR egységekkel 
használható együttesen.  

4. A Termék minden egyes példányához egy (1) kameralicenc szükséges a Milestone XProtect VMS termék vagy a 
Milestone Husky NVR egység esetén. 

5. A Termék használatára a Milestone XProtect VMS termék vagy a Milestone Husky NVR egység Végfelhasználói 
Licencszerződésének korlátozásai is vonatkoznak. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Telepítés és használat – a Milestone XProtect Input Unit Plug-ins termékre a következők vonatkoznak: 

1. A Termék csak a Milestone XProtect Smart Client termékkel összefüggésben használható, a Milestone XProtect 
VFR termékkel vagy a Milestone Husky NVR egységgel együttesen történő használat során, és a jelen 
Végfelhasználói Licencszerződésben leírtak szerint ezen Termékek telepítési és használati korlátozásainak 
hatálya alá esik. 

2. A Termék korlátlan számú számítógépre telepíthető egy (1) szoftverlicenckóddal, feltéve, hogy minden egyes 
számítógép rendelkezik a Termékhez érvényes licenccel. 

 

Milestone XProtect® Device Pack 
Telepítés és használat – a Milestone XProtect Device Pack termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A termék és annak egyedi eszközillesztői kizárólag hivatalosan kompatibilis és jogszerű licenccel rendelkező 
Milestone XProtect VFR (kisvállalati) termékekkel vagy Milestone Husky NVR egységekkel használhatók.  

2. A Termék és annak egyedi eszközillesztői csak azon számítógépeken használhatók, amelyeken a Termék 
kialakításakor támogatott operációs rendszer fut. 

3. A Termék és annak egyedi eszközillesztői korlátlan számú, rögzítő kiszolgálónak, átterhelés-rögzítési 
kiszolgálónak vagy NVR egységnek kialakított számítógépre telepíthető. 

 

Milestone ONVIF Bridge 
Telepítés és használat – a Milestone ONVIF Bridge termékre a következők vonatkoznak: 
A Milestone cég a következő feltételekkel és korlátozásokkal jogosítja fel Önt a Termék telepítésére és felhasználására: 

1. A Termék csak azon számítógépeken használható, amelyeken a Termék kialakításakor támogatott operációs 
rendszer fut. 

2. A Termék kizárólag a jogszerű licenccel rendelkező Milestone XProtect VFR (kivéve XProtect Essential+) vagy 
Milestone Husky NVR egységgel használható együttesen, amelyek támogatják a Milestone integrációs 
platformot. 
 

Milestone DirectShow Filter 
Telepítés és használat – a Milestone DirectShow Filter termékre („DirectShow szűrő”) a következők vonatkoznak: 
A Milestone ezennel engedélyezi a DirectShow szűrő telepítését és használatát az alábbi feltételekkel és 
megkötésekkel: 

1. A DirectShow szűrő korlátlan számú számítógépre és egyéb eszközre telepíthető, amelyeken a Termék 
kialakításakor támogatott operációs rendszer fut (továbbiakban számítógépek).   

2. A DirectShow szűrőt kezelheti Ön, alkalmazottjai és megbízottjai mind közvetlen, mind közvetett módon. 
3. A DirectShow szűrő csak a Milestone XProtect VMS termékkel vagy a Milestone Husky NVR termékkel 

összekapcsolva használható; a Termék nem használható külön, nem jóváhagyott Milestone-termékekkel 
összekapcsolva vagy nem Milestone termékekkel összekapcsolva. 

4. A DirectShow szűrő használatára a Milestone XProtect VMS termék vagy a Milestone Husky NVR egység 
Végfelhasználói Licencszerződésének korlátozásai is vonatkoznak. 

5. A felhasználó elfogadja és garantálja, hogy nem használja a DirectShow szűrőt és egyéb technikai eszközöket 
oly módon, amely lehetővé teszi egy Milestone termék felhasználását a Milestone Végfelhasználói 
Licencszerződését vagy az adott termék licencrendszerét sértő módon. 

6. Bár a Milestone törekszik a Termék magas minőségi szintjének megtartására és a Termék jövőbeni verzióival 
való kompatibilitására, a Termék felhasználója tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: a) A Termék 
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tartalmazhat helytelen, félrevezető vagy elavult anyagot, dokumentációt vagy mintaterméket és forráskódot. b) A 
termék inkompatibilis lehet a Milestone termékek korábbi, jelenlegi vagy jövőbeni verzióival. c) A Termék 
nélkülözhet bizonyos funkcionalitást, vagy egyes területeken hiányos lehet.  

 

Milestone XProtect® Download Manager 
Telepítés és használat – a Milestone XProtect Download Manager termékre („Letöltéskezelő”) a következők 
vonatkoznak: 
A Milestone ezennel engedélyezi a Download Manager telepítését és korlátlan számú példány használatát az alábbi 
feltételekkel és megkötésekkel: 

1. A Download Manager csak azon számítógépeken használható, amelyeken a Letöltéskezelő termék 
kialakításakor támogatott operációs rendszer fut. 

2. A Download Manager csak olyan Milestone XProtect termékkel együtt használható, amellyel együtt vásárolta (az 
eredeti XProtect termék). Amennyiben a terméket eredeti XProtect termékekkel használja, a Download Managert 
más kompatibilis Milestone termékekkel és harmadik féltől származó termékekkel/összetevőkkel együtt is 
használhatja, ha azokat a Milestone szoftverfejlesztői készlettel vagy a Milestone integrációs platform 
szoftverfejlesztői készletének segítségével hozták létre. 

3. A Download Manager használatára az XProtect VFR termék Végfelhasználói Licencszerződésének korlátozásai 
is vonatkoznak. 

 

Milestone Software® Manager 
Telepítés és használat – a Milestone Software Manager segédprogramokra („Software Manager”) a következők 
vonatkoznak: 
A Milestone cég ezennel engedélyezi a Software Manager telepítését és korlátlan számú példány használatát az alábbi 
feltételekkel és megkötésekkel: 

1. A Software Manager termék csak olyan operációs rendszerű számítógépek esetében használható, amelyre a 
Software Manager terméket szánták, valamint olyan, később megjelenő operációs rendszeren, amellyel 
kapcsolatban a Milestone megerősíti, hogy azt a Software Manager támogatja. Lásd: 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

2. A Software Manager termék csak olyan Milestone XProtect termékek esetében használható, amelyre a Software 
Manager terméket eredetileg szánták, valamint olyan később megjelenő termékekkel, amellyel kapcsolatban a 
Milestone megerősíti, hogy azt a Software Manager támogatja. Lásd: 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

3. Amennyiben a Milestone Software Manager használatával távolról telepít vagy frissít Milestone XProtect 
termékeket más számítógépeken, Ön ezen számítógépek („távoli számítógépek”) rendszergazdájának 
tekinthető. Rendszergazdaként felelőssége biztosítani, hogy a távoli számítógépek felhasználói tudomásul 
vegyék és elfogadják a Milestone Software Manager termékkel telepítendő/frissítendő Milestone XProtect 
termékek Végfelhasználói Licencszerződését még akkor is, ha a telepítési folyamat a távoli számítógépek 
felhasználóinak beavatkozását nem igényli, és esetleg az a felhasználók számára nem is láthatóan megy végbe. 
A Milestone XProtect termék távoli számítógépre történő távoli telepítésével vagy frissítésével Ön vállalja - 
rendszergazdaként - ennek felelősségét, beleértve a távoli számítógépek felhasználóinak felelősségét és 
kötelezettségét a jelen Végfelhasználói Licencszerződésnek való megfelelésre és annak betartására 
vonatkozóan. 
 

 

Husky 
Milestone Husky™ X sorozatú NVR-ek 
Installáció és felhasználás – a Milestone Husky™ X sorozat NVR-re (a következő termékekre vonatkozik: 
Milestone Husky™ X2 és Milestone Husky™ X8 termékek, ideértve e termékek minden változatát), a következők 
vonatkoznak: 
A Milestone ezennel engedélyezi Önnek a Termék telepítését és használatát az alábbi feltételekkel és megkötésekkel: 

1. Az XProtect VFR szoftvert és szoftver segédprogramokat, ideértve, de nem kizárólagosan a Husky Assistant-ot 
és a Husky Recovery Tool-t, amelyek a Termékkel kerülnek szállításra, csak a termékkel együtt szállított 
számítógép hardverrel és operációs rendszerrel szabad és lehet használni. 

2. A termékhez a Milestone által biztosított termék szoftverfrissítéseket és biztonsági mentéseket csak a 
Termékhez szabad és lehet használni. 

3. A Terméken az XProtect VFR szoftver került előtelepítésre. Az XProtect VFR szoftver használatára a konkrét 
termékre vonatkozó feltételek vonatkoznak (lásd: jelen Végfelhasználói Licencszerződés vonatkozó pontjában), 
amelyhez a jogszerűen beszerzett és regisztrált szoftverlicenckód használata szükséges. 

4. A Termék beágyazott Microsoft Windows operációs rendszert tartalmaz. A tartalmazott Microsoft Windows licenc 
ingyenes hozzáférést biztosít Önnek a Microsoft által kiadott lehetséges Windows operációs rendszer 
frissítésekhez. Az Ön felelőssége, hogy a Windows operációs rendszert a Microsoft iránymutatásainak 
megfelelően naprakészen tartsa. A Milestone nem vállal felelősséget a Windows operációs rendszer jövőbeli 
szoftverfrissítéseinek kompatibilitásáért, és a Microsoft Windows operációs rendszerének jövőbeli verziói 
módosíthatják a rendelkezésre álló rendszererőforrások használatát a Termékben, amely hatással lehet a 
Termék összteljesítményére. A termék további méretezése és tervezése a Microsoft Windows operációs 

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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rendszer tartalmazott verziójára tekintettel történik. A Milestone nem tudja garantálni a Microsoft Windows 
operációs rendszereinek más verzióival való kompatibilitást. 

5. A tartalmazott Microsoft Windows operációs rendszert kizárólag a Termékkel együtt szabad használni és ezért 
azt nem szabad semmilyen más számítógépes hardveren használni. A Microsoft Windows operációs rendszer 
használatára vonatkozó feltételeket a Microsoft végfelhasználói licencszerződése szabályozza. 

 

Milestone Husky™ M sorozatú NVR-ek 
Installáció és felhasználás – a Milestone Husky™ M-sorozat NVR-ekre (a következő termékekre vonatkozik: 
Milestone Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 és Milestone Husky™ M50 termékek, ideértve e termékek minden 
változatát), a következők vonatkoznak: 
A Milestone ezennel engedélyezi Önnek a Termék telepítését és használatát az alábbi feltételekkel és megkötésekkel: 

1. A Termék bárminemű megvásárlása megköveteli a végfelhasználói licencszerződés előzetes elfogadását.  
1. A Milestone Husky NVR szoftvert csak a termékkel együtt szállított számítógép hardverrel és operációs 

rendszerrel, továbbá a Milestone által biztosított szoftverlicenckóddal lehet és szabad használni. Ha esetleg le 
kell cserélnie a hardver kritikus részeit, a szoftvert újra lehet telepíteni és aktiválni egy új szoftverlicenckóddal, 
amelyhez Milestone viszonteladóján keresztül vagy a Milestone weboldalán található Milestone 
szoftverregisztrációs szolgáltatóközponton keresztül (www.milestonesys.com) juthat hozzá.  

2. Ezt a Terméket – kivéve az alábbi 5. bekezdésben foglalt eseteket – akár közvetlen, akár közvetett módon 
kizárólag Ön, alkalmazottjai és megbízottjai működtethetik, beleértve a bűnüldöző hatóságokat, amelyek az 
eseményeket az Ön számára kivizsgálják. Tehát a Terméket semmilyen módon nem használhatják például az 
Ön ügyfelei vagy más harmadik fél. 

3. Felügyeleti vagy egyéb videorögzítési céllal a Termék csak az Ön saját tulajdonában vagy az Ön irányítása alatt 
álló területen használható. Tehát a Termék nem használható felügyeleti vagy egyéb videorögzítési céllal vevői 
vagy ügyfelei tulajdonában álló területen. 

4. A Termék távolról is üzemeltethető és kezelhető Ön vagy harmadik fél által a Milestone Interconnect 
használatával, feltéve, hogy: a) Ön vagy a harmadik fél vásárlás vagy előfizetés útján jogszerűen beszerezte a 
központi XProtect Corporate rendszerben elérhető Milestone Interconnect kamerák licenceit, és b) Ön 
beszerezte vagy rendelkezik a szükséges jogi engedélyekkel a felügyelet lefolytatásához. 

5. A terméket maximális számú eszközzel történő használatra tervezték. További információkért forduljon Milestone 
viszonteladójához, vagy tekintse meg a termékdokumentációt. A Termék nem használható több eszközzel, mint 
amennyihez tervezték, és amennyihez szoftverlicenckóddal rendelkező, megfelelő licencadatot vásárolt vagy 
jogszerűen beszerzett. 

 

MIP SDK és MIP SDK mobil készülék 
Telepítés és használat – az MIP SDK (Milestone integrációs platform szoftverfejlesztői készlet) termékre és az MIP 
SDK mobil készülékre a következők vonatkoznak:  
A Milestone ezennel engedélyezi minden egyes Termék, azaz az MIP SDK és az MIP SDK mobil készülék telepítését 
és használatát az alábbi megkötésekkel: 

1. A Termék korlátlan számú értékelési és fejlesztési célokra használt számítógépre telepíthető.  
2. A Termék csak azon számítógépeken használható, amelyeken a Termék kialakításakor támogatott operációs 

rendszer fut. 
3. A Terméket Ön, alkalmazottjai és az Önnel dolgozó más személyek kezelhetik, mind közvetlen, mind közvetett 

módon. 
4. A Termék csak olyan Milestone XProtect termékkel vagy a Milestone Husky NVR termékkel összekapcsolva 

használható, amely támogatja az Milestone integrációs platform szoftverfejlesztői készletét, valamint a Milestone 
XProtect termékek jóváhagyott OEM verzióit; a Termék nem használható külön, nem Milestone termékekkel 
összekapcsolva.  

5. MIP SDK: A Termék azon részeit, amelyek kifejezetten újraterjeszthető összetevőkként lettek megjelölve, Ön 
újraterjesztheti harmadik feleknek (ezek a Termék telepítési mappájának következő almappáiban található 
futásidejű végrehajtható fájlok: \bin és \VpsSamples\bin), feltéve, hogy valamennyi Licencszerződés – ideértve, 
de nem kizárólagosan azokat, amelyek a „3rd party software terms and conditions.txt” fájlban találhatók a \bin 
mappában a Termék telepítési mappájában – része az ilyen újraterjesztésnek, az Ön saját összetevőivel 
kapcsolatban, a teljes megoldás részeként, amelyet a jogszerű licenccel rendelkező, Milestone által jóváhagyott 
termékkel együtt használnak. 

6. MIP SDK mobil készülék: A Termék azon részeit, amelyek kifejezetten újraterjeszthető összetevőkként lettek 
megjelölve, Ön újraterjesztheti harmadik feleknek (ezek a MIP SDK mobil készülék minden almappájának lib 
mappájában található futásidejű végrehajtható fájlok), feltéve, hogy valamennyi licencszerződés – ideértve, de 
nem kizárólagosan azokat, amelyek a „3rd party software terms and conditions.txt” fájlban találhatók a Termék 
telepítési mappájában – része az ilyen újraterjesztésnek, az Ön saját összetevőjével kapcsolatban, a teljes 
megoldás részeként, amelyet a jogszerű licenccel rendelkező, Milestone által jóváhagyott termékkel együtt 
használnak. 

7. A Termék használatára a Milestone termék vagy az azzal együtt használt Milestone termék, vagy a Milestone 
termék OEM váltolizatának Végfelhasználói Licencszerződésében említett általános feltételek korlátozásai is 
vonatkoznak. 
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8. Ön elfogadja és garantálja, hogy nem használja a Terméket és egyéb technikai eszközöket oly módon, amely 
lehetővé teszi egy végfelhasználónak egy Milestone terméknek vagy egy Milestone termék OEM verziójának 
felhasználását akként, hogy az sértené a konkrét termékre vonatkozó Végfelhasználói Licencszerződését, illetve 
megszegné vagy megkerülné a Milestone terméknek vagy a Milestone termék OEM verziójának 
licencrendszerét. 

9. A Termék olyan szoftvereszközöket és összetevőket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik harmadik fél 
szoftvereihez való csatlakozást, illetve az azokba való integrálást.                                                        A Termék 
nem tartalmazza harmadik fél ilyen szoftvereinek licenceit, ezeket Önnek kell beszereznie, a saját céljainak 
megfelelően. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Felhasználás – a Milestone Customer Dashboard segédprogramokkal kapcsolatban a következők érvényesek: 
A Milestone feljogosítja Önt a Milestone Customer Dashboard aktiválására és használatára. A funkcionalitás 
aktiválásával Ön elfogadja a következő feltételeket és megkötéseket: 

1. Ön vállalja, hogy nem változtatja meg, nem módosítja és semmilyen módon nem manipulálja az online 
szolgáltatásnak megküldött adatokat. 

2. A Milestone nem tartozik felelősséggel a termék és az online szolgáltatás vagy az online szolgáltatás és a 
használt kliens közötti kommunikáció során fellépő kimaradások okozta adatvesztésekért. 

3. Ön vállalja, hogy megosztja a Milestone Customer Dashboard szolgáltatással a rendszer- és 
teljesítményadatokat. Az ilyen rendszeradatok körébe tartozik például a kamerákból, a rendszerből vagy a 
hálózati hibákról szóló hibaüzenetek.  

4. Ön ezen kívül engedélyezi a Milestone cég partnereinek, hogy elérjék a rendszerkonfigurációs és 
teljesítményadatokat, ennek célja, hogy Önnek ügyfélszolgálati támogatást tudjanak nyújtani. 

5. A Milestone cég felelősségével kapcsolatos fenti „felelősség korlátozása” című pontban meghatározott általános 
korlátozásokon túlmenően a Milestone cég nem vállal semmilyen felelősséget a Milestone Customer Dashboard 
szolgáltatásnak a Milestone cég partnerei részéről tanúsított helytelen használatával vagy használatának nem 
ismeretével kapcsolatban. 

6. A Milestone Customer Dashboard bizonyos funkcióinak eléréséhez érvényes Milestone Care Plus szerződés 
szükséges. Lásd: https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. A Milestone nem vállal 
semmilyen felelősséget a Milestone Care szolgáltatás időbeli megújításának elmulasztása miatt fellépő 
esetleges szolgáltatás-kiesésért.  

7. Előfordulhat, hogy a Milestone Customer Dashboard szolgáltatás használatával kapcsolatban harmadik felek 
díjakat, így például kommunikációs költségeket számolnak fel.  

 

  

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

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

Milestone XProtect® VMS  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

XProtect® Mobile 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

registered for the Product by the Software License Code. 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

product or the Milestone Husky NVR unit. 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

