Dohoda o licencii pre koncového používateľa Milestone
Toto je preložená verzia pôvodnej Dohody o licencii pre koncového používateľa Milestone. V prípade
akýchkoľvek nejasností alebo sporov v súvislosti s interpretáciou podmienok a ustanovení tejto Dohody o
licencii pre koncového používateľa bude mať prednosť pôvodná anglická verzia pred touto preloženou verziou.
Pôvodná anglická verzia Dohody o licencii pre koncového používateľa Milestone sa nachádza za touto
lokalizovanou verziou.
POZNÁMKA: Ak ste obchodný zástupca spoločnosti Milestone, systémový integrátor alebo iným spôsobom inštalujete
tento produkt v mene tretej strany, uistite sa, že máte súhlas príjemcu s touto Dohodou o licencii pre koncového
používateľa a súhlas s poskytovaním osobných údajov koncového používateľa na registráciu v Milestone Systems, ak
sa takáto dobrovoľná možnosť uplatňuje.
Táto Dohoda o licencii pre koncového používateľa („EULA“) je právne záväzná dohoda medzi vami (fyzickou alebo
právnickou osobou) a spoločnosťou Milestone Systems A/S („Milestone”) a týka sa softvérového produktu alebo
obslužného programu Milestone, ktorého súčasťou môžu byť súvisiace softvérové a hardvérové komponenty, médiá,
tlačené materiály, online alebo elektronická dokumentácia a ľubovoľné aktualizácie alebo opravy („produkt“). Ak ste
„produkt“ zakúpili spolu s počítačom alebo serverovým systémom spoločnosti Milestone, všetky hardvérové
a softvérové komponenty takéhoto systému sa na účely tejto licenčnej zmluvy budú považovať za súčasti „produktu“,
okrem softvérovej alebo hardvérovej zložky tretej strany, pre ktorú platí osobitná Dohoda o licencii tretej strany, ktorá je
súčasťou dokumentácie k systému alebo je iným spôsobom súčasťou systému.
Inštaláciou, nasadením, skopírovaním alebo iným používaním „produktu“ sa zaväzujete dodržiavať podmienky tejto
licenčnej zmluvy. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej zmluvy, „produkt“ neinštalujte ani nepoužívajte. Môžete
ho vrátiť do 30 dní od jeho kúpy spolu so všetkými súvisiacimi materiálmi na mieste, na ktorom ste ho zakúpili, a cena
vám bude vrátená v plnej výške okrem nákladov na dopravu a manipuláciu. Táto politika vrátenia neplatí, ak ste prijali
alebo váš zástupca vrátane obchodného zástupcu spoločnosti Milestone prijal (vo vašom mene) túto licenčnú zmluvu
pred zakúpením „produktu“ alebo po ňom. Tento „produkt“ je chránený autorským právom a medzinárodnými dohodami
o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o ochrane duševného vlastníctva. Všimnite si, že všetky
softvérové súčasti „produktu“ používate na základe licencie a nepatria vám.
V prípade produktov Milestone, pri ktorých je potrebný Kód licencie na softvér („SLC“), je možné udelenú licenciu
identifikovať pomocou Kódu licencie na softvér, ktorý ste dostali pri zakúpení „produktu“.
Súhlas so vzdialeným aktualizovaním bez nutnosti informovania používateľa. Správca systému vašej organizácie
môže teraz alebo niekedy v budúcnosti použiť nástroj alebo metódu operačného systému umožňujúcu vzdialené a
automatické aktualizovanie alebo inštaláciu softvérových produktov na vašom počítači. Príkladom takéhoto nástroja je
program Milestone Software Manager. Ak sa takýto nástroj použije na automatické aktualizovanie „produktu“, nemusí sa
od vás vyžadovať súhlas s Dohodou o licencii pre nový produkt. Súhlasom s touto Dohodou o licencii delegujete svoje
právo na súhlas s Dohodou o licencii pri budúcich aktualizáciách produktu na vášho správcu systému.
Nasadenie cloudu AWS. Produkty XProtect VMS od spoločnosti Milestone sa dodávajú aj ako Amazon Machine Image
(„AMI“) pod licenčným modelom „priniesť si vlastný licenčný model“ („BYOL“) alebo s priloženou licenciou pre produkt
XProtect® Essential+ od spoločnosti Milestone a môžu byť nasadené v infraštruktúre služieb cloudu AWS pomocou
pridruženého skriptu CloudFormation. Tento skript vykoná predvolené nasadenie produktu do nového virtuálneho
súkromného cloudu (ďalej len „VPC“) vo vašom účte AWS. Skript CloudFormation alebo jeho predvolené nasadenie
môžete upravovať v rozsahu potrebnom na nasadenie Produktu do vašej konkrétnej infraštruktúry služieb cloudu
AWS.Skript CloudFormation je poskytovaný „tak, ako je“, bez akejkoľvek záruky, okrem iného aj vrátane implikovanej
záruky vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť Milestone sa výslovne zrieka akejkoľvek záruky a nepreberá žiadnu
zodpovednosť za úpravy skriptu CloudFormation ani za predvolené nasadenie, ktoré vytvára. Celé riziko a
zodpovednosť, ktoré vyplývajú z nasadenia a používania nasadeného produktu, zostáva na vás ako používateľovi.
Práva na duševné vlastníctvo. Všetky právne nároky a práva vrátane, ale nie výhradne autorských, ktoré sa vzťahujú
na „produkt“ a k „produktu“ a všetkým jeho kópiám, patria spoločnosti Milestone. V prípade príspevkov tretích strán k
„produktu“ patria právne nároky a práva vzťahujúce sa výhradne na tieto príspevky našim poskytovateľom licencie.
Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené spoločnosti Milestone.
Porušenie práv tretích strán. Spoločnosť Milestone je zodpovedná za to, aby „produkt“ neporušoval žiadne práva na
duševné vlastníctvo tretích strán, táto zodpovednosť sa však týka iba (a) patentov udelených a uverejnených v USA a
EÚ k dátumu zakúpenia „produktu“ a (b) iba prípadov, kedy tieto práva „produkt“ porušuje ako samostatný produkt, teda
keď nie je použitý spolu s iným produktom (produktmi) alebo technológiou. V prípade akejkoľvek žaloby voči vám
týkajúcej sa takéhoto porušenia práv, musíte spoločnosť Milestone bezodkladne písomne informovať. Spoločnosť
Milestone následne prevezme výhradné vedenie prípadu a bude zodpovedať za všetky právne náklady s ním súvisiace.
Spoločnosť Milestone disponuje neodvolateľnou plnou mocou na vedenie sporu vo svojom mene, prípadne na
dojednanie vyrovnania takéhoto porušenia s vami ako používateľom. Spoločnosť Milestone má podľa vlastného
zváženia právo buď získať pre vás právo pokračovať v používaní „produktu“, alebo ukončiť porušovanie úpravou alebo
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výmenou „produktu“ za iný produkt, ktorý disponuje v princípe rovnakými funkciami ako „produkt“, prípadne – ak žiadne
z uvedených opatrení nebude pre Milestone primerane rentabilné – ukončiť platnosť tejto licenčnej zmluvy s okamžitou
platnosťou. V prípade ukončenia zmluvy sa vzdáte v prospech spoločnosti Milestone všetkých ďalších nárokov vrátane,
okrem iného, všetkých práv na náhradu alebo odškodnenie.
Náprava chýb. Nedostatok alebo chyba v „produkte“ sa budú považovať za významné iba vtedy, keď budú mať dosah
na funkčnosť „produktu“ ako celku alebo keď budú znemožňovať jeho fungovanie a používanie. Ak do deväťdesiatich
(90) dní od zakúpenia „produktu“ zdokumentujete existenciu významného nedostatku alebo chyby v „produkte“, bude
spoločnosť Milestone podľa vlastného uváženia povinná (i) dodať vám novú kópiu „produktu“ bez daného významného
nedostatku alebo chyby, (ii) bezplatne vyriešiť alebo opraviť nedostatok alebo chybu alebo (iii) ukončiť platnosť tejto
licenčnej zmluvy a refundovať vám všetky uhradené licenčné poplatky, pričom budete povinní vrátiť všetky kópie
produktu. Ustanovenia uvedené v tomto odseku predstavujú všetky vaše opravné prostriedky v prípade nedostatku
alebo chyby v „produkte“.
Zrieknutie sa záruky. Ak vám spoločnosť Milestone neposkytne určitú záruku ako súčasť vašej dokumentácie
k „produktu“, výslovne sa tým zrieka akejkoľvek záruky na „produkt“. „Produkt“ a všetka dokumentácia s ním súvisiaca
sú poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek výslovnej alebo nevýslovnej záruky vrátane, bez obmedzenia, nevýslovnej
záruky predajnosti alebo vhodnosti na daný účel. Akékoľvek riziko vyplývajúce z používania alebo narábania s
„produktom“ znášate vy ako jeho používateľ. Upozorňujeme vás, že daný „produkt“, ak je použitý spolu s určitými
zariadeniami alebo iným softvérom, vám môže umožňovať vykonávať sledovanie a spracúvanie dát, ktoré môže byť
obmedzené alebo v rozpore s príslušnými zákonmi, vrátane, bez obmedzenia, zákonov na ochranu súkromia a
trestného zákonníka. Výlučná zodpovednosť za overenie toho, či je používanie v súlade s príslušnými zákonmi, je na
vás ako používateľovi.
Zakázané použitie.
„Produkt“ sa smie aplikovať alebo používať len v súlade s platnou legislatívou danej jurisdikcie, krajiny alebo regiónu, v
ktorých sa používa. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na možné právne obmedzenia vzťahujúce sa na obsah, ktorý
monitorujete alebo zaznamenávate s „produktom“, pravidlá ukladania zaznamenaných a iných údajov do „produktu“ a
spôsoby, akými sa má so zaznamenanými údajmi manipulovať po exporte z „produktu“. Je vašou výlučnou
zodpovednosťou používateľa oboznámiť sa a dodržiavať tieto zákony a právne obmedzenia. Spoločnosť Milestone
neprijíma žiadne priame, nepriame alebo následné straty alebo škody vyplývajúce z porušenia týchto zákonov a/alebo
právnych obmedzení.
Táto licencia sa nevzťahuje na používanie tohto „produktu“ na účely porušovania ľudských práv akejkoľvek osoby alebo
v súvislosti s ním podľa definície vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN. Akékoľvek takéto používanie je
zakázané a je závažným porušením tejto Dohody o licencii pre koncového používateľa. Dôsledkom takéhoto používania
je okamžité ukončenie platnosti celej licenčnej zmluvy na produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek
následné používanie produktu je preto nezákonné.
Copenhagen Clause.Spoločnosť Milestone je signatárom Copenhagen Letter, technologickej deklarácie, ktorá sa
usiluje o otvorenú a čestnú verejnú diskusiu o sile technológií a o tom, ako by technológie mali zlepšovať kvalitu života.
My, ktorí technológie vytvárame, musíme uvažovať o tom, ako technológie ovplyvňujú ľudské potreby a správanie a ako
ich budeme ďalej zodpovedne využívať. Spoločnosť Milestone vyzýva svojich partnerov, aby sa nielen zapojili do tejto
dôležitej diskusie o zodpovednom využívaní technológií, ale tiež aby podpísali Copenhagen Letter na adrese
www.copenhagenletter.org a začlenili zodpovedajúce Copenhagen Clause do svojich vlastných dohôd.
Obmedzenie zodpovednosti. Ustanovenia tohto odseku platia v maximálnom rozsahu povolenom príslušným
zákonom. Spoločnosť Milestone ani jej dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek výnimočné, náhodné,
nepriame alebo následné škody (vrátane, okrem iného, škôd vyplývajúcich zo straty obchodného zisku, prerušenia
prevádzky, straty obchodných informácií alebo akýchkoľvek iných finančných strát) ani zodpovednosť za produkt (okrem
telesného poranenia) v dôsledku použitia alebo nemožnosti použiť „produkt“ alebo v dôsledku poskytnutia alebo
neposkytnutia príslušnej podpory, aj v prípadoch, keď bola spoločnosť Milestone upozornená na možnosť vzniku
takýchto škôd. S výnimkou prípadov úmyselného poškodenia alebo hrubej nedbanlivosti je celková zodpovednosť
spoločnosti Milestone a jej dodávateľov obmedzená do výšky vašej finančnej úhrady za „produkt“.
Licencie tretích strán.Produkty zahŕňajú vaše práva na používanie určitého softvéru tretích strán, ako je uvedené v
dokumentácii pre konkrétny produkt. Produkty môžete používať a integrovať s iným softvérom tretích strán a pri
inštalácii nesiete zodpovednosť za preskúmanie a získanie práv na používanie akéhokoľvek takéhoto softvéru tretích
strán na vaše účely.
Rôzne. (a) Môžete vytvárať ľubovoľný počet kópií „produktu“ na záložné a archívne účely. (b) Kópie „produktu“
nesmiete distribuovať tretím osobám. (c) Žiadne komponenty „produktu“ nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať ani
rozoberať, s výnimkou prípadov, keď sú takéto činnosti povolené príslušným zákonom a v rozsahu povolenom týmto
zákonom, ktorý nie je možné zmluvne odoprieť. (d) Táto Dohoda o licencii pre koncového používateľa je neprenosná, s
výnimkou prípadov, keď existuje prevod vlastníckeho podielu, ktorý zahŕňa „produkt“ Milestone. Môžete natrvalo
postúpiť všetky svoje práva k tomuto produktu na Nadobúdateľa za predpokladu, že Nadobúdateľ súhlasí s
podmienkami tejto Dohody o licencii pre koncového používateľa.
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Ukončenie. Bez vplyvu na akékoľvek iné práva je spoločnosť Milestone oprávnená ukončiť platnosť tejto Dohody o
licencii pre koncového používateľa, ak nebudete dodržiavať jej podmienky a ustanovenia. V takom prípade musíte
„produkt“ okamžite prestať používať a zničiť všetky jeho kópie.
Oddeliteľnosť. Ak príslušný súd alebo štátny orgán rozhodne, že niektoré z ustanovení tejto Dohody o licencii
pre koncového používateľa je neplatné, nevymáhateľné alebo vymáhateľné iba v obmedzenom rozsahu, zostáva táto
Dohoda o licencii pre koncového používateľa v platnosti a účinnosti bez príslušného ustanovenia alebo s jeho
obmedzením.
Kompletná dohoda. Táto Dohoda o licencii pre koncového používateľa predstavuje celú a úplnú zmluvu medzi
zmluvnými stranami týkajúcu sa daného predmetu a ukončuje platnosť všetkých písomných aj ústnych záväzkov a
dohôd, ktoré tejto Dohode o licencii pre koncového používateľa predchádzali, všetkých implicitných záruk a zásad
zvykového práva alebo právneho poriadku, ktoré v nej nie sú formulované.
Príslušné zákony. Táto Dohoda o licencii pre koncového používateľa a zmluva medzi vami a spoločnosťou Milestone
sa riadia dánskymi zákonmi a jediným miestom urovnania prípadných sporov vyplývajúcich z týchto licenčných
podmienok a zmluvy bude Mestský súd v Kodani.
Podmienky a obmedzenia licencie, inštalácie a používania. Produkt podporuje IP zariadenia. IP zariadenia môžu
byť kamery, kódovače alebo iné typy zariadení, čo sú adresované cez unikátnu adresu IP v použitej inštalácii
„produktu“. Každé IP zariadenie pripojené k „produktu“ si vyžaduje licenciu zariadenia. Každé IP zariadenie, pripojené k
„produktu“ prostredníctvom sieťového videorekordéra („NVR“), tiež vyžaduje nákup licencie pre zariadenie, aj keď už
táto licencia zariadenia nebude aktivovaná v „produkte“, pričom samotné pripojenie NVR nevyžaduje samostatnú
licenciu zariadenia. IP zariadenia s viacerými šošovkami alebo snímačmi a kódovače s maximálne 16timi pripojenými
analógovými kamerami sa považujú len za jedno IP zariadenie kvôli špecifickej výnimke. Zoznam podporovaných IP
zariadení si pozrite na stránke https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices.. Na
produkty súvisiace so značkou XProtect® sa môžu vzťahovať osobitné licenčné podmienky. Podrobnosti sa uvádzajú
nižšie.
Zhromažďovanie a registrácia systémových dát. Aktivovaním licencií na „produkt“ súhlasíte s výmenou a ukladaním
kľúčových údajov systému (ako je napríklad počet používaných zariadení) do systému licencií spoločnosti Milestone.
Pre každú licenciu a každé zariadenie pripojené k systému sa generuje jedinečný kľúč. Spoločnosť Milestone
zhromažďuje adresy MAC pripojených zariadení a sleduje počet zaregistrovaných a odstránených kamier, aby zaistila
používanie licencií v súlade s Dohodou o licencii pre koncového používateľa. Spoločnosť Milestone tiež registruje
adresu IP servera, ktorý aktivuje licenciu. V prípade systémov, ktoré používajú oznámenia Milestone bez vyžiadania
(push oznámenia), spoločnosť Milestone uchováva informácie o identifikátore jedinečný globálny identifikátor („GUID“)
mobilného servera, mobilných zariadeniach, ktoré sú zaregistrované na prijímanie oznámení, a e-mailových adresách,
ktoré sú uvedené na prijímanie oznámení bez vyžiadania. Výhradným účelom zhromažďovania a zachovávania týchto
údajov je umožniť spoločnosti Milestone a jej obchodným partnerom uplatňovať správu licencií na produkty spoločnosti
Milestone. Súhlasíte s tým, že údaje prenášané do online služby nebudete meniť, upravovať ani nijakým spôsobom
pozmeňovať.
Osobné údaje, všeobecné nariadenie o ochrane údajov: Pri kúpe licencií do produktu prostredníctvom našich
obchodných partnerov budú obchodné informácie týkajúce sa vašej spoločnosti zaregistrované v spoločnosti Milestone.
Môžete tiež dobrovoľne poskytnúť spoločnosti Milestone informácie o kontaktných osobách vo forme mena, e-mailu a
telefónneho čísla. Jediným účelom zhromažďovania a udržiavania takýchto informácií počas používania licencie je
umožniť spoločnosti Milestone a jej obchodným partnerom uskutočňovať riadenie licencií, vykonávať programy kanálov
Milestone a poskytovať technickú podporu pre „produkt“. Vo vzťahu k osobným údajom zhromaždeným a využívaným v
rámci tejto dohody pôsobí spoločnosť Milestone ako správca osobných údajov. Spoločnosť Milestone používa vaše
osobné údaje v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/).
Táto Dohoda o licencii pre koncového používateľa s jej všeobecnými podmienkami a špecifickými podmienkami
platnými pre uvedené jednotlivé produkty, ako je podrobne uvedené v nasledujúcich častiach, sa týka všetkých
produktov:

Milestone XProtect® VMS
Milestone XProtect® Corporate
Inštalácia a používanie – pre produkt XProtect Corporate platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
Komponent „Management Server“ („server správcu“) tohto „produktu“ je možné nainštalovať na neobmedzený
počet počítačov označených ako „správcovské servery“ a uzlový riadiaci náhradný server pri zlyhaní na každý
kód licencie na softvér.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Komponent „Recording Server“ (záznamový server) tohto produktu je možné nainštalovať na neobmedzený
počet počítačov označených ako záznamové servery a záložné záznamové servery. Záznamové servery a
záložné záznamové servery pri zlyhaní zaznamenávania musia byť spravované vyššie uvedeným serverom
(servermi) správcu.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
Nainštalovaním „produktu“ tiež súhlasíte s dodržiavaním licenčných podmienok spoločnosti Microsoft na softvér
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
„Produkt“ môžete používať – priamo či nepriamo – iba vy, vaši zamestnanci alebo iní ľudia pracujúci pre vás
vrátane úradných orgánov vyšetrujúcich porušenie zákona a pod., s výnimkami uvedenými v odsekoch 9 a 10
nižšie. „Produkt“ tak nemôžu používať napríklad vaši zákazníci ani iné tretie strany.
„Produkt“ je možné používať iba na sledovanie priestorov alebo pozemkov, ktoré sú vo vašom vlastníctve alebo
prenájme, alebo ste nadobudli a ste držiteľom požadovaného zákonného oprávnenia pre monitorovanie
nehnuteľnosti alebo pozemku, ktorý nie je vo vašom vlastníctve alebo prenájme.
Použitím architektúry Milestone Federated Architecture sa môže tento „produkt“ použiť na pripojenie iných
systémov XProtect Corporate alebo XProtect Expert, a to bez potreby ďalších licencií, za predpokladu, že
federovaný systém je zákonne licencovaný.
Použitím funkcie Milestone Interconnect sa môže Produkt použiť na pripojenie softvéru správy videa Milestone a
iných produktov schválených spoločnosťou Milestone (pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Milestone
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestoneinterconnect-compatibility/, kde nájdete najnovší prehľad kompatibilných produktov, ktoré patria vám alebo tretej
strane. Použitie funkcie Milestone Interconnect je predmetom nasledujúcich podmienok: a) každý prepojený
systém musí byť úplne licencovaný s oprávnene získanými licenčnými právami, b) prostredníctvom ste
zakúpenia alebo predplatenia oprávnene nadobudli licencie na kamery Milestone Interconnect určené pre
kamery, ktoré budú prístupné cez systém XProtect Corporate.
„Produkt“ môže byť diaľkovo ovládaný a spravovaný treťou stranou použitím architektúry Milestone Federated
Architecture za predpokladu, že ste nadobudli a ste držiteľom požadovaného právneho oprávnenia vykonávať
monitorovanie.
„Produkt“ môže byť diaľkovo ovládaný a spravovaný treťou stranou použitím funkcie Milestone Interconnect, za
predpokladu, že: a) vy alebo tretia strana ste prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia oprávnene
nadobudli licencie na kamery Milestone Interconnect určené pre kamery, ktoré budú prístupné cez centrálny
systém XProtect Corporate a b) získali ste a ste držiteľom požadovaného právneho oprávnenia vykonávať
monitorovanie.
Pri používaní „produktu“ s mapovými aplikáciami tretích strán (ako sú Google Maps, Microsoft® BingTM Maps či
OpenStreetMap) je výhradne vašou povinnosťou presvedčiť sa, či máte primerané zákonné právo používať tieto
mapové aplikácie a či používanie spĺňa zmluvné podmienky používaných aplikácií tretích strán.
Beriete na vedomie, že „produkt“ používa údaje od prispievateľov projektu OpenStreetMap
(http://www.openstreetmap.org)©. Všetky práva v jednotlivých častiach obsahu databázy sú licencované na
základe Licencie na obsah databázy: http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. Týmto zároveň súhlasíte,
že budete dodržiavať pravidlá používania dlaždíc (https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/) vrátane
obmedzení intenzívneho používania, ako je hromadné a zbytočné preberanie dlaždíc.
Advanced Audio Coding (AAC). Keďže produkt obsahuje funkciu AAC, platí nasledujúce ustanovenie: AAC je
technológia poskytovaná na základe licencie a ako taká vyžaduje licenciu na základe platných patentov
v portfóliu patentov AAC. Licencia na technológiu AAC je k dispozícii PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNOSTI,
KTORÁ POSKYTUJE LICENCIU. Obmedzený počet licencií na technológiu AAC je k dispozícii prostredníctvom
vášho produktu od spoločnosti Milestone Systems. Každý produkt spoločnosti Milestone, ktorý podporuje funkciu
AAC obsahuje dve licencie klienta zobrazenia so základnou licenciou. Ak potrebujete viac ako dvoch klientov
zobrazenia, bude potrebné si zakúpiť ďalšie balíky licencií.
Beriete na vedomie požiadavku, že „produkt“ môže byť používaný len s tými IP zariadeniami, pre ktoré ste získali
licencie zariadenia. Odkážte sa na všeobecné podmienky EULA (Dohoda o licencii pre koncového používateľa),
„Podmienky a obmedzenia licencie, inštalácie a použitia“, ktoré uvádzajú, že pre každú kameru IP alebo iné IP
zariadenie, pripojené k systému, je potrebná licencia.

Milestone XProtect® Expert
Inštalácia a používanie – pre produkt XProtect Expert platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
Komponent „Management Server“ („server správcu“) tohto „produktu“ je možné nainštalovať na neobmedzený
počet počítačov označených ako „správcovské servery“ a uzlový riadiaci náhradný server pri zlyhaní na každý
kód licencie na softvér.
2.
Komponent „Recording Server“ (záznamový server) tohto produktu je možné nainštalovať na neobmedzený
počet počítačov označených ako záznamové servery a záložné záznamové servery. Záznamové servery a
záložné záznamové servery pri zlyhaní zaznamenávania musia byť spravované vyššie uvedeným serverom
(servermi) správcu.
3.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
4.
Nainštalovaním „produktu“ tiež súhlasíte s dodržiavaním licenčných podmienok spoločnosti Microsoft na softvér
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
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„Produkt“ môžete používať – priamo či nepriamo – iba vy, vaši zamestnanci alebo iní ľudia pracujúci pre vás,
vrátane úradných orgánov vyšetrujúcich porušenie zákona a pod., s výnimkami uvedenými v odsekoch 6 a 7
nižšie. „Produkt“ tak nemôžu používať napríklad vaši zákazníci ani iné tretie strany.
6.
„Produkt“ môže byť, s výnimkami uvedenými v odseku 7 nižšie, diaľkovo ovládaný a spravovaný treťou stranou
používaním architektúry Milestone Federated Architecture za predpokladu, že ste nadobudli požadované právne
oprávnenie na vykonávanie monitorovania a ste jeho držiteľom.
7.
„Produkt“ môže byť diaľkovo ovládaný a spravovaný treťou stranou použitím funkcie Milestone Interconnect, za
predpokladu, že: a) vy alebo tretia strana ste prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia oprávnene
nadobudli licencie na kamery Milestone Interconnect určené pre kamery, ktoré budú prístupné cez centrálny
systém XProtect Corporate a b) získali ste a ste držiteľom požadovaného právneho oprávnenia vykonávať
monitorovanie.
8.
Pri používaní „produktu“ s mapovými aplikáciami tretích strán (ako sú Google Maps, Microsoft ® BingTM Maps či
OpenStreetMap) je výhradne vašou povinnosťou presvedčiť sa, či máte primerané zákonné právo používať tieto
mapové aplikácie a či používanie spĺňa zmluvné podmienky používaných aplikácií tretích strán.
9.
Beriete na vedomie, že Produkt používa údaje od prispievateľov projektu OpenStreetMap
(http://www.openstreetmap.org/)©. Všetky práva v jednotlivých častiach obsahu databázy sú licencované na
základe Licencie na obsah databázy: http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. Týmto zároveň súhlasíte,
že budete dodržiavať pravidlá používania dlaždíc (https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/) vrátane
obmedzení intenzívneho používania, ako je hromadné a zbytočné preberanie dlaždíc.
10. Advanced Audio Coding (AAC). Keďže produkt obsahuje funkciu AAC, platí nasledujúce ustanovenie: AAC je
technológia poskytovaná na základe licencie a ako taká vyžaduje licenciu na základe platných patentov
v portfóliu patentov AAC. Licencia na technológiu AAC je k dispozícii PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNOSTI,
KTORÁ POSKYTUJE LICENCIU. Obmedzený počet licencií na technológiu AAC je k dispozícii prostredníctvom
vášho produktu od spoločnosti Milestone Systems. Každý produkt spoločnosti Milestone, ktorý podporuje funkciu
AAC obsahuje dve licencie klienta zobrazenia so základnou licenciou. Ak potrebujete viac ako dvoch klientov
zobrazenia, bude potrebné si zakúpiť ďalšie balíky licencií.
11. Beriete na vedomie požiadavku, že „produkt“ môže byť používaný len s tými IP zariadeniami, pre ktoré ste získali
licencie zariadenia. Odkážte sa na všeobecné podmienky EULA (Dohoda o licencii pre koncového používateľa),
„Podmienky a obmedzenia licencie, inštalácie a použitia“, ktoré uvádzajú, že pre každú kameru IP alebo iné IP
zariadenie, pripojené k systému, je potrebná licencia.
5.

Milestone XProtect® Professional+
Inštalácia a používanie – pre produkt XProtect Professional+ platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
Komponent „Management Server“ („server správcu“) tohto „produktu“ je možné nainštalovať na neobmedzený
počet počítačov označených ako „správcovské servery“ a uzlový riadiaci náhradný server pri zlyhaní na každý
kód licencie na softvér.
2.
Komponent „Recording Server“ tohto „produktu“ je možné nainštalovať na neobmedzený počet počítačov
označených ako „záznamové servery“. „Záznamové servery“ musia byť spravované vyššie uvedenými „servermi
správcu“.
3.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
4.
Nainštalovaním „produktu“ tiež súhlasíte s dodržiavaním licenčných podmienok spoločnosti Microsoft na softvér
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
5.
„Produkt“ môžete, s výnimkami uvedenými v odseku 6 nižšie, používať – priamo či nepriamo – iba vy, vaši
zamestnanci alebo iní ľudia pracujúci pre vás vrátane úradných orgánov vyšetrujúcich porušenie zákona a pod.
„Produkt“ tak nemôžu používať napríklad vaši zákazníci ani iné tretie strany.
6.
„Produkt“ môže byť diaľkovo ovládaný a spravovaný treťou stranou použitím funkcie Milestone Interconnect, za
predpokladu, že: a) vy alebo tretia strana ste prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia oprávnene
nadobudli licencie na kamery Milestone Interconnect určené pre kamery, ktoré budú prístupné cez systém
Milestone XProtect Corporate a b) získali ste a ste držiteľom požadovaného právneho oprávnenia vykonávať
monitorovanie.
7.
Advanced Audio Coding (AAC). Keďže produkt obsahuje funkciu AAC, platí nasledujúce ustanovenie: AAC je
technológia poskytovaná na základe licencie a ako taká vyžaduje licenciu na základe platných patentov
v portfóliu patentov AAC. Licencia na technológiu AAC je k dispozícii PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNOSTI,
KTORÁ POSKYTUJE LICENCIU. Obmedzený počet licencií na technológiu AAC je k dispozícii prostredníctvom
vášho produktu od spoločnosti Milestone Systems. Každý produkt spoločnosti Milestone, ktorý podporuje funkciu
AAC obsahuje dve licencie klienta zobrazenia so základnou licenciou. Ak potrebujete viac ako dvoch klientov
zobrazenia, bude potrebné si zakúpiť ďalšie balíky licencií.
8.
Beriete na vedomie požiadavku, že „produkt“ môže byť používaný len s tými IP zariadeniami, pre ktoré ste získali
licencie zariadenia. Odkážte sa na všeobecné podmienky EULA (Dohoda o licencii pre koncového používateľa),
„Podmienky a obmedzenia licencie, inštalácie a použitia“, ktoré uvádzajú, že pre každú kameru IP alebo iné IP
zariadenie, pripojené k systému, je potrebná licencia.

Milestone XProtect® Express+
Inštalácia a použitie – pre produkt XProtect Express+ platia nasledujúce podmienky:
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Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
Komponent „Management Server“ („server správcu“) tohto „produktu“ je možné nainštalovať do jedného (1)
počítača označeného ako „server správcu“ a uzlový riadiaci náhradný server pri zlyhaní na každý kód licencie na
softvér.
2.
Komponent „Recording Server“ („záznamový server“) tohto „produktu“ je možné nainštalovať na jeden (1)
počítač označený ako „záznamový server“. „Záznamový server“ musí byť spravovaný vyššie uvedeným
serverom správcu.
3.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
4.
Nainštalovaním „produktu“ tiež súhlasíte s dodržiavaním licenčných podmienok spoločnosti Microsoft na softvér
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
5.
„Produkt“ môžete, s výnimkami uvedenými v odseku 6 nižšie, používať – priamo či nepriamo – iba vy, vaši
zamestnanci alebo iní ľudia pracujúci pre vás vrátane úradných orgánov vyšetrujúcich porušenie zákona a pod.
„Produkt“ tak nemôžu používať napríklad vaši zákazníci ani iné tretie strany.
6.
„Produkt“ môže byť diaľkovo ovládaný a spravovaný treťou stranou použitím funkcie Milestone Interconnect, za
predpokladu, že: a) vy alebo tretia strana ste prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia oprávnene
nadobudli licencie na kamery Milestone Interconnect určené pre kamery, ktoré budú prístupné cez systém
Milestone XProtect Corporate a b) získali ste a ste držiteľom požadovaného právneho oprávnenia vykonávať
monitorovanie.
7.
Advanced Audio Coding (AAC). Keďže produkt obsahuje funkciu AAC, platí nasledujúce ustanovenie: AAC je
technológia poskytovaná na základe licencie a ako taká vyžaduje licenciu na základe platných patentov
v portfóliu patentov AAC. Licencia na technológiu AAC je k dispozícii PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNOSTI,
KTORÁ POSKYTUJE LICENCIU. Obmedzený počet licencií na technológiu AAC je k dispozícii prostredníctvom
vášho produktu od spoločnosti Milestone Systems. Každý produkt spoločnosti Milestone, ktorý podporuje funkciu
AAC obsahuje dve licencie klienta zobrazenia so základnou licenciou. Ak potrebujete viac ako dvoch klientov
zobrazenia, bude potrebné si zakúpiť ďalšie balíky licencií.
8.
Beriete na vedomie požiadavku, že „produkt“ môže byť používaný len s tými IP zariadeniami, pre ktoré ste získali
licencie zariadenia. Odkážte sa na všeobecné podmienky EULA (Dohoda o licencii pre koncového používateľa),
„Podmienky a obmedzenia licencie, inštalácie a použitia“, ktoré uvádzajú, že pre každú kameru IP alebo iné IP
zariadenie, pripojené k systému, je potrebná licencia.

Milestone XProtect® Essential+
Inštalácia a používanie – pre produkt XProtect Essential+ platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
Komponent „Management Server“ („server správcu“) tohto „produktu“ je možné nainštalovať do jedného (1)
počítača označeného ako „server správcu“ a uzlový riadiaci náhradný server pri zlyhaní na každý kód licencie na
softvér.
2.
Komponent „Recording Server“ („záznamový server“) tohto „produktu“ je možné nainštalovať na jeden (1)
počítač označený ako „záznamový server“. „Záznamový server“ musí byť spravovaný vyššie uvedeným
serverom správcu.
3.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
4.
Nainštalovaním „produktu“ tiež súhlasíte s dodržiavaním licenčných podmienok spoločnosti Microsoft na softvér
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
5.
„Produkt“ je možné používať iba na sledovanie alebo iné zaznamenávanie videa v priestoroch alebo na
pozemku, ktoré sú vo vašom vlastníctve alebo prenájme. „Produkt“ teda nie je možné používať na sledovanie
priestorov alebo pozemkov vašich zákazníkov alebo klientov.
6.
Celkovo sa môže „produkt“ nainštalovaný na základe tejto EULA (Dohoda o licencii pre koncového používateľa)
používať na maximálne ôsmich (8) IP zariadeniach. IP zariadenia môžu byť kamery, kódovače alebo iné typy
zariadení, čo sú adresované cez unikátnu adresu IP v použitej inštalácii „produktu“. Každé IP zariadenie
pripojené k „produktu“ si vyžaduje licenciu zariadenia. Každé IP zariadenie, pripojené k „produktu“ cez IP
zariadenie, ktoré už má licenciu, tiež vyžaduje nákup licencie zariadenia, aj keď už táto licencia zariadenia
nebude aktivovaná v „produkte“. IP zariadenia s viacerými šošovkami alebo snímačmi a kódovače s maximálne
16timi pripojenými analógovými kamerami sa považujú len za jedno IP zariadenie kvôli špecifickej výnimke.
Obráťte sa na zoznam podporovaných IP zariadení na https://www.milestonesys.com/community/businesspartner-tools/supported-devices. „Produkt musí byť pripojený k internetu, aby sa mohla dokončiť inštalácia a
aktivácia licencie.
7.
K „produktu“ nebude poskytovaná žiadna podpora, s výnimkou podporných informácií, ktoré je možné získať z
webovej stránky Milestone podľa pokynov v informačnom dialógovom okne „produktu“.

XProtect klienti
Milestone XProtect® Smart Client
Inštalácia a používanie – pre produkt Milestone XProtect Smart Client platí nasledovné:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať neobmedzený počet kópií „produktu“
s nasledujúcimi podmienkami a obmedzeniami:
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1.
2.

3.

4.

„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
„Produkt“ sa smie používať iba s produktom XProtect VMS alebo jednotkou Milestone Husky NVR. Pri použití s
produktom XProtect VMS alebo jednotkou Milestone Husky NVR je možné „produkt“ používať aj s inými
kompatibilnými produktmi spoločnosti Milestone a s produktmi/komponentmi tretích strán, vytvorenými pomocou
nástroja Milestone Software Development Kit alebo pomocou nástroja Milestone Integration Platform Software
Development Kit.
Pri použití s oficiálne kompatibilnými produktmi spoločnosti Milestone je možné „produkt“ používať aj
s produktmi/komponentmi tretích strán, vytvorenými na základe Milestone Integration Platform Software
Development Kit.
Používanie „produktu“ ďalej obmedzuje Dohoda o licencii pre koncového používateľa pre použitý produkt
XProtect VMS.

XProtect® Web Client od spoločnosti Milestone
Použitie – pre produkt XProtect Web Client platí nasledovné:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo používať tento „produkt“ na neobmedzenom počte počítačov a zariadení
s nasledujúcimi podmienkami a obmedzeniami:
1.
Používaním produktu XProtect Web Client od spoločnosti Milestone súhlasíte s ustanoveniami uvedenými v tejto
Dohode o licencii pre koncového používateľa.
2.
„Produkt“ je možné používať iba na zariadeniach s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
3.
„Produkt“ je možné používať iba spolu s oficiálne podporovanou verziou servera XProtect Mobile spoločnosti
Milestone alebo so špecializovanými prostrediami od spoločnosti Milestone na vyhodnocovanie produktov.
Obráťte sa na https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/

XProtect® Mobile
Milestone XProtect® Mobile
Inštalácia a použitie – pre klienta XProtect Mobile platí nasledovné:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať neobmedzený počet kópií „produktu“
s nasledujúcimi podmienkami a obmedzeniami:
1.
„Produkt“ je možné používať iba na zariadeniach s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
2.
„Produkt“ je možné používať iba spolu s oficiálne podporovanou verziou servera XProtect Mobile alebo so
špecializovanými prostrediami od spoločnosti Milestone na vyhodnocovanie produktov. Obráťte sa na
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotectmobile/
3.
Používanie funkcie video push podlieha licencii v produkte XProtect VMS alebo jednotke Milestone Husky NVR,
s ktorou sa používa, pričom každý uvedený používateľ klienta XProtect Mobile, ktorý chce funkciu video push
používať, musí mať jednu (1) licenciu na kameru v produkte XProtect VMS alebo jednotke Milestone Husky
NVR.
Inštalácia a používanie – pre server XProtect Mobile platí nasledovné:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať neobmedzený počet kópií „produktu“
s nasledujúcimi podmienkami a obmedzeniami:
1.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
2.
„Produkt“ sa smie používať iba so zákonne licencovaným produktom XProtect VMS alebo jednotkou Milestone
Husky NVR.
3.
Používanie servera XProtect Mobile ďalej obmedzuje Dohoda o licencii pre koncového používateľa pre produkt
XProtect VMS od spoločnosti Milestone alebo jednotku Milestone Husky NVR, s ktorou sa používa.
4.
Akceptovaním súčasnej EULA (Dohoda o licencii pre koncového používateľa) súhlasíte s podmienkami a
ustanoveniami v mene všetkých koncových používateľov, ktorým dovoľujete pripojiť sa na server XProtect
Mobile v súvislosti s používaním XProtect Mobile a XProtect Web Client.
5.
Používanie oznámení funkcií Smart Connect, Video Push a Mobile Push závisí od služieb tretích strán a
sieťového pripojenia, ako sú napríklad služby oznámení a siete na bezdrôtovú komunikáciu. Okrem
všeobecných obmedzení v rámci zodpovednosti spoločnosti Milestone definovanej v časti „Obmedzenie
zodpovednosti“ vyššie nepreberá spoločnosť Milestone žiadnu priamu zodpovednosť vyplývajúcu z použitia
alebo nemožnosti použitia ktorejkoľvek z týchto funkcií ani nepriamu zodpovednosť vyplývajúcu zo siete alebo
súčasti služby tretej strany, ktorá sa používa na poskytovanie týchto funkcií.
6.
Používanie oznámenia funkcií Smart Connect a Mobile Push je podmienené platnou zmluvou o poskytovaní
služby Milestone Care Plus. Spoločnosť Milestone nepreberá žiadnu zodpovednosť za možné prerušenia v
poskytovaní služby spôsobené neobnovením pokrytia Milestone Care Plus včas.
7.
S používaním služby XProtect Mobile môžu byť spojené ďalšie poplatky tretích strán, ktoré môžu okrem iného
zahŕňať náklady na komunikáciu a predplatné služieb tretích strán.
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Doplnky a komponenty
Milestone XProtect® Access
Inštalácia a použitie – pre produkt XProtect Access platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
„Produkt“ sa smie používať len s produktom XProtect VMS (akýkoľvek produkt XProtect VMS, okrem XProtect
Essential+) alebo jednotkou Milestone Husky NVR (akýkoľvek produkt Milestone Husky NVR, okrem Milestone
Husky M10), pre ktorú bola prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia oprávnene získaná licencia.
2.
„Produkt“ je možné obsluhovať z neobmedzeného počtu klientskych produktov XProtect Management
Applications/XProtect Management Clients a XProtect Smart Clients pripojených k systému XProtect VMS alebo
jednotke Milestone Husky NVR.
3.
Na uľahčenie komunikácie so systémami tretích strán je možné do servera udalosti v rámci systému XProtect
VMS alebo jednotky Milestone Husky NVR nainštalovať neobmedzený počet doplnkov XProtect Access. Okrem
všeobecných obmedzení v rámci zodpovednosti spoločnosti Milestone definovanej v časti „Obmedzenie
zodpovednosti“ vyššie neprijíma spoločnosť Milestone žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z použitia alebo
nemožnosti použitia „produktu“, keď boli doplnky poskytnuté inou stranou ako je spoločnosť Milestone, alebo ak
sa doplnok XProtect Access poskytnutý spoločnosťou Milestone používa s produktom tretích strán alebo verziou
produktu tretích strán, pre ktorú nebol navrhnutý a overený. Spoločnosť Milestone ďalej neprijíma žiadnu
zodpovednosť vyplývajúcu z použitia alebo nemožnosti použitia „produktu“ spôsobenej chybami akéhokoľvek
produktu tretích strán, s ktorým sa používa XProtect Access.
4.
„Produkt“ sa smie používať iba s oficiálne kompatibilnými produktmi XProtect VMS a jednotkami Milestone
Husky NVR.
5.
„Produkt“ XProtect Access sa smie používať iba s takým počtom dverí, pre aký ste si zakúpili a zaregistrovali
dverové licencie pre „produkt“ podľa kódu licencie na softvér.

Milestone XProtect® LPR
Inštalácia a používanie – pre produkt XProtect LPR platí nasledovné:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
„Produkt“ sa smie používať len s produktom XProtect VMS (akýkoľvek produkt XProtect VMS, okrem XProtect
Essential+) alebo jednotkou Milestone Husky NVR (akýkoľvek produkt Milestone Husky NVR, okrem Milestone
Husky M10), pre ktorú bola prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia oprávnene získaná licencia.
2.
„Produkt“ XProtect LPR sa smie nainštalovať do neobmedzeného počtu počítačov označených ako servery
XProtect LPR podľa kódu licencie na softvér.
3.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
4.
„Produkt“ sa smie používať iba s oficiálne kompatibilnými produktmi XProtect VMS a jednotkami Milestone
Husky NVR. Pri použití s oficiálne kompatibilnými produktmi spoločnosti Milestone je možné „produkt“ používať
aj s produktmi/komponentmi tretích strán, vytvorenými na základe Milestone Integration Platform Software
Development Kit.
5.
Doplnok XProtect LPR Plug-in sa smie inštalovať do neobmedzeného počtu počítačov označených ako server
udalosti alebo server nahrávania, alebo do počítačov, v ktorých beží aplikácia Management Client.
6.
„Produkt“ XProtect LPR sa smie používať iba s takým počtom kamier, pre aký ste si zakúpili a zaregistrovali
kamerové licencie na kameru LPR pre Produkt podľa kódu licencie na softvér.
7.
„Produkt“ XProtect LPR License Plate Libraries sa smie nasadiť na neobmedzený počet serverov XProtect LPR.
8.
„Produkt“ XProtect LPR sa smie používať iba s takým počtom XProtect LPR License Plate Libraries, aký ste si
zakúpili a zaregistrovali pre „produkt“ podľa kódu licencie na softvér.

Milestone XProtect® Transact
Inštalácia a používanie – pre produkt XProtect Transact platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
„Produkt“ sa smie používať len s produktom XProtect VMS (akýkoľvek produkt Milestone XProtect VMS, okrem
XProtect Essential+) alebo jednotkou Milestone Husky NVR (akýkoľvek produkt Milestone Husky NVR, okrem
Husky M10), pre ktorú bola prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia oprávnene získaná licencia.
2.
„Produkt“ je možné obsluhovať z neobmedzeného počtu klientskych produktov XProtect Management
Applications/XProtect Management Clients a XProtect Smart Clients pripojených k systému XProtect VMS alebo
jednotke Milestone Husky NVR.
3.
„Produkt“ sa smie používať iba s oficiálne kompatibilnými produktmi XProtect VMS a jednotkami Milestone
Husky NVR. Pri použití s oficiálne kompatibilnými produktmi spoločnosti Milestone je možné „produkt“ používať
aj s produktmi/komponentmi tretích strán, vytvorenými na základe Milestone Integration Platform Software
Development Kit.
4.
„Produkt“ je možné používať len s toľkými zdrojovými pripojeniami, koľko licencií na pripojenie príslušného
doplnku XProtect Transact ste si zakúpili a zaregistrovali podľa kódu licencie na softvér.
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Milestone XProtect® Smart Wall
Používanie – pre produkt Milestone XProtect Smart Wall platia nasledujúce podmienky: Spoločnosť Milestone vám
týmto udeľuje právo používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a obmedzeniami:
1.
„Produkt“ sa smie používať so systémami XProtect Corporate bez potreby ďalších licencií. „Produkt“ je možné
používať spolu so systémom XProtect Expert, pre ktorý bola prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia
oprávnene získaná základná licencia XProtect Smart Wall.
2.
„Produkt“ je možné obsluhovať z neobmedzeného počtu klientskych produktov XProtect Management Clients a
XProtect Smart Clients pripojených k systému XProtect Corporate.
3.
Používanie „produktu“ ďalej obmedzuje Dohoda o licencii pre koncového používateľa pre produkt XProtect VMS.

Milestone XProtect® Screen Recorder
Inštalácia a použitie – pre produkt Milestone XProtect Screen Recorder platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
„Produkt“ je možné nainštalovať na neobmedzený počet počítačov a iných zariadení, na ktorých je nainštalovaný
operačný systém, pre ktorý bol „produkt“ navrhnutý (ďalej označených ako počítače).
2.
„Produkt“ je možné používať iba na sledovanie alebo iné účely spojené so záznamom videa týkajúce sa
počítačov, ktoré sú vo vašom vlastníctve alebo v prenájme. „Produkt“ teda nie je možné používať na sledovanie
počítačov vašich zákazníkov alebo klientov.
3.
„Produkt“ sa smie používať iba s produktmi Milestone XProtect VMS a jednotkami Milestone Husky NVR.
4.
Na každú inštanciu „produktu“ sa vyžaduje jedna (1) licencia na kameru pre produkt Milestone XProtect VMS
alebo jednotku Milestone Husky NVR.
5.
Používanie „produktu“ ďalej obmedzuje Dohoda o licencii pre koncového používateľa pre produkt Milestone
XProtect VMS alebo jednotku Milestone Husky NVR.

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins
Inštalácia a použitie – pre produkt Milestone XProtect Input Unit Plug-ins platia nasledujúce podmienky:
1.
„Produkt“ sa smie používať iba v spojitosti s produktom Milestone XProtect Smart Client, keď sa používa s
produktom Milestone XProtect VMS alebo jednotkou Milestone Husky NVR a podlieha týmto obmedzeniam na
inštaláciu a použitie týchto produktov podľa tejto EULA (Dohoda o licencii pre koncového používateľa).
2.
„Produkt“ je možné nainštalovať na neobmedzený počet počítačov pod jedným (1) kódom licencie na softvér,
pokiaľ má každý z týchto počítačov platnú licenciu na „produkt“.

Milestone XProtect® Device Pack
Inštalácia a používanie – pre produkt Milestone XProtect Device Pack (balíček k zariadeniu) platia nasledujúce
podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
„Produkt“ a jeho jednotlivé ovládače zariadenia sa smú používať iba s oficiálne kompatibilnými a zákonne
licencovanými produktmi Milestone XProtect VMS alebo jednotkami Milestone Husky NVR.
2.
„Produkt“ a jeho jednotlivé ovládače zariadenia sa smú používať len v počítačoch s operačnými systémami, pre
ktoré je „produkt“ určený.
3.
Produkt a jeho jednotlivé ovládače zariadenia sa smú inštalovať do neobmedzeného počtu počítačov
označených ako servery nahrávania, záložné záznamové servery alebo jednotky NVR.

Milestone ONVIF Bridge
Inštalácia a používanie – pre produkt Milestone ONVIF Bridge platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
2.
„Produkt“ sa smie používať iba so zákonne licencovaným produktom Milestone XProtect VMS (okrem XProtect
Essential+) alebo jednotkou Milestone Husky NVR podporujúcou platformu Milestone Integration Platform.

Milestone DirectShow Filter
Inštalácia a používanie – pre produkt Milestone DirectShow Filter („DirectShow Filter“) platia nasledujúce
podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať produkt DirectShow Filter s nasledujúcimi
podmienkami a obmedzeniami:
1.
„Produkt“ DirectShow Filter je možné nainštalovať na neobmedzený počet počítačov, na ktorých je nainštalovaný
operačný systém, pre ktorý bol „produkt“ navrhnutý (ďalej označených ako počítače).
2.
„Produkt“ DirectShow Filter smiete obsluhovať iba vy, vaši zamestnanci alebo iní ľudia pracujúci pre vás, bez
ohľadu na to, či ide o priamu alebo nejakú nepriamu formu.
3.
Filter DirectShow sa môže používať iba s produktom Milestone XProtect VMS alebo Milestone Husky NVR.
Nesmie sa používať oddelene, v spojení s produktmi, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Milestone, alebo v
spojení s produktmi, ktoré nevytvorila spoločnosť Milestone.
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Používanie „produktu“ DirectShow Filter ďalej obmedzuje Dohoda o licencii pre koncového používateľa pre
produkt Milestone XProtect VMS alebo jednotku Milestone Husky NVR.
Používateľ súhlasí s tým a ručí za to, že produkt DirectShow Filter alebo iné technické nástroje sa nebudú
používať spôsobmi, ktoré by porušovali Dohodu o licencii pre koncového používateľa spoločnosti Milestone
alebo licenčný systém pre daný produkt.
Aj keď sa spoločnosť Milestone usiluje o zachovanie vysokej úrovne kvality „produktu“ a o jeho kompatibilitu
s budúcimi verziami produktov, používateľ produktu chápe a súhlasí s tým, že: a) „Produkt“ môže obsahovať
nesprávny, zavádzajúci alebo zastaraný materiál, dokumentáciu alebo vzorky produktov a zdrojového kódu. b)
„Produkt“ nemusí byť kompatibilný s predchádzajúcimi, súčasnými alebo budúcimi verziami produktov
spoločnosti Milestone. c) „Produktu“ môže v určitých oblastiach chýbať funkcionalita alebo môže byť určitým
spôsobom nekompletný.

Milestone XProtect® Download Manager
Inštalácia a používanie – pre produkt Milestone XProtect Download Manager („Download Manager“ (Správca
sťahovania)) platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať neobmedzený počet kópií produktu Download
Manager s nasledujúcimi podmienkami a obmedzeniami:
1.
Download Manager je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je Download
Manager určený.
2.
Download Manager je možné používať iba spolu s produktom Milestone XProtect, s ktorým bol dodaný
(originálny produkt XProtect). Pri použití s originálnym produktom XProtect je možné Download Manager
používať aj s inými kompatibilnými produktmi spoločnosti Milestone a s produktmi/komponentmi tretích strán
vytvorenými pomocou nástroja Milestone Software Development Kit alebo pomocou nástroja Milestone
Integration Platform Software Development Kit.
3.
Používanie Download Manager ďalej obmedzuje Dohoda o licencii pre koncového používateľa pre produkt
XProtect VMS.

Milestone Software® Manager
Inštalácia a používanie – pre pomocné programy („Software Manager“) Milestone Software Manager platia
nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať neobmedzený počet kópií produktu Software
Manager s nasledujúcimi podmienkami a obmedzeniami:
1.
Software Manager možno používať iba na počítačoch s nainštalovaným operačným systémom, pre ktorý je
Software Manager určený, ako aj na počítačoch s operačnými systémami, ktoré v budúcnosti spoločnosť
Milestone uvedie ako podporované v súvislosti s aplikáciou Software Manager. Obráťte sa na
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
2.
Software Manager možno používať iba s produktmi Milestone XProtect, pre ktoré bol Software Manager
pôvodne určený, ako aj s ďalšími produktmi, ktoré v budúcnosti spoločnosť Milestone uvedie ako podporované v
súvislosti s aplikáciou Software Manager. Obráťte sa na https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-andadd-ons/milestone-addons/utilities/
3.
Tým, že používate obslužný program Milestone Software Manager na vzdialené inštalovanie alebo
aktualizovanie produktov Milestone XProtect na iných počítačoch, ste považovaný za systémového správcu
týchto počítačov („vzdialené počítače“). Je na vás ako systémovom správcovi, aby ste zabezpečili pochopenie a
súhlas používateľov vzdialených počítačov s Dohodou o licencii pre koncového používateľa pre produkty
Milestone XProtect, ktoré sú inštalované alebo aktualizované pomocou obslužného programu Milestone
Software Manager, aj v prípade, že proces inštalácie prebieha bez vedomia používateľov vzdialených počítačov
a prípadne aj bez možnosti vidieť tento proces. Vzdialeným nainštalovaním alebo aktualizovaním produktu
Milestone XProtect na vzdialenom počítači akceptujete – ako systémový správca – túto povinnosť, vrátane
zodpovednosti za dodržiavanie a súlad s ustanoveniami tejto Dohody o licencii pre koncového používateľa
používateľmi vzdialených počítačov.

Husky
NVR Milestone Husky™ séria X
Inštalácia a používanie – pre produkty Milestone Husky™ NVR X-series (zahŕňa nasledujúce produkty: Milestone
Husky™ X2 a Milestone Husky™ X8 vrátane všetkých variantov týchto produktov) platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nasadiť a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
Softvér XProtect VMS a softvérové nástroje dodávané s „produktom“ vrátane, ale nie výlučne, Husky Assistant a
Husky Recovery Tool, môžu, a smú, byť používané len s hardvérom počítača a operačným systémom, s ktorými
sú dodávané.
2.
Aktualizácie softvérových produktov a obrázky obnovy poskytované spoločnosťou Milestone pre produkt môžu, a
smú, byť používané iba s „produktom“.
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„Produkt“ má predinštalovaný softvér XProtect VMS. Používanie softvéru XProtect VMS podlieha podmienkam
konkrétneho produktu (pozrite si príslušnú časť tejto Dohody o licencii pre koncového používateľa) a je
podmienené použitím oprávnene získaného a registrovaného kódu licencie na softvér.
„Produkt“ obsahuje zabudovaný operačný systém Microsoft Windows. Zahrnutá licencia Microsoft Windows
poskytuje bezplatný prístup k možným aktualizáciám operačného systému Windows, ktoré môže spoločnosť
Microsoft uviesť. Je vašou povinnosťou zabezpečovať aktuálnosť operačného systému Windows podľa pokynov
spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Milestone neprijíma žiadnu zodpovednosť za kompatibilitu budúcich
aktualizácií operačného systému Windows a budúce verzie operačného systému Microsoft Windows môžu
zmeniť používanie dostupných systémových prostriedkov v „produkte“, čo môže mať vplyv na celkový výkon
„produktu“. „Produkt“ je ďalej dimenzovaný a navrhnutý pre zahrnutú verziu operačného systému Microsoft
Windows. Spoločnosť Milestone nemôže zaručiť kompatibilitu s inými verziami operačného systému Microsoft
Windows.
Zahrnutý operačný systém Microsoft Windows sa smie používať iba spolu s „produktom“ a nesmie sa preto
používať na inom hardvéri počítača. Podmienky používania operačného systému Microsoft Windows sú
regulované Dohodou o licencii pre koncového používateľa.

NVR Milestone Husky™ séria M
Inštalácia a používanie – pre produkty Milestone Husky™ NVR M-series (zahŕňa nasledujúce produkty: Milestone
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 a Milestone Husky™ M50 vrátane všetkých variantov týchto produktov) platia
nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nasadiť a používať „produkt“ s nasledujúcimi podmienkami a
obmedzeniami:
1.
Akýkoľvek nákup produktu si vyžaduje predchádzajúci súhlas s touto Dohodou o licencii pre koncového
používateľa.
1.
Softvér Milestone Husky NVR sa smie a môže používať iba s počítačovým hardvérom a operačným systémom,
s ktorým bol dodaný, a s kódom softvérovej licencie od spoločnosti Milestone. V prípade nutnosti výmeny
kritických hardvérových častí sa softvér smie preinštalovať a aktivovať pomocou nového kódu softvérovej
licencie, ktorý vám poskytne váš obchodný zástupca spoločnosti Milestone alebo Centrum služieb na registráciu
softvéru na webovej lokalite spoločnosti Milestone www.milestonesys.com.
2.
„Produkt“ môžete, s výnimkami uvedenými v odseku 5 nižšie, používať – priamo či nepriamo – iba vy, vaši
zamestnanci alebo iní ľudia pracujúci pre vás vrátane úradných orgánov vyšetrujúcich porušenie zákona a pod.
„Produkt“ tak nemôžu používať napríklad vaši zákazníci ani iné tretie strany.
3.
„Produkt“ je možné používať iba na sledovanie alebo iné zaznamenávanie videa v priestoroch alebo na
pozemku, ktoré sú vo vašom vlastníctve alebo prenájme. „Produkt“ teda nie je možné používať na sledovanie
priestorov alebo pozemkov vašich zákazníkov alebo klientov.
4.
„Produkt“ môže byť diaľkovo ovládaný a spravovaný treťou stranou použitím funkcie Milestone Interconnect, za
predpokladu, že: a) vy alebo tretia strana ste prostredníctvom zakúpenia alebo predplatenia oprávnene
nadobudli licencie na kamery Milestone Interconnect určené pre kamery, ktoré budú prístupné cez centrálny
systém XProtect Corporate a b) získali ste a ste držiteľom požadovaného právneho oprávnenia vykonávať
monitorovanie.
5.
„Produkt“ bol navrhnutý na používanie s maximálnym počtom zariadení. Ďalšie informácie je možné získať od
obchodného zástupcu spoločnosti Milestone alebo nahliadnutím do dokumentácie k „produktu“. „Produkt“ sa
nesmie používať s vyšším počtom zariadení ako s takým, pre ktorý je navrhnutý a na ktorý máte zakúpené
a oprávnene získané príslušné licenčné údaje pod kódom softvérovej licencie.

MIP SDK a MIP SDK Mobile
Inštalácia a používanie – pre produkt MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit) a pre
produkt MIP SDK Mobile platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo nainštalovať a používať ktorýkoľvek z produktov, t. j. MIP SDK a MIP
SDK Mobile, s nasledujúcimi obmedzeniami:
1.
Produkt môžete nainštalovať v neobmedzenom počte počítačov používaných na účely hodnotenia alebo vývoja.
2.
„Produkt“ je možné používať iba na počítačoch s operačnými systémami, pre ktoré je „produkt“ určený.
3.
Produkt môžete obsluhovať iba vy, vaši zamestnanci alebo iní ľudia pracujúci pre vás bez ohľadu na to, či pôjde
o priamu alebo nejakú nepriamu formu.
4.
Produkt môžete používať iba v spojení s produktmi Milestone XProtect, produktmi Milestone Husky NVR
podporujúcimi produkt Milestone Integration Platform Software Development Kit a so schválenými OEM verziami
produktov Milestone XProtect. Produkt nemôžete používať oddelene v spojení s produktmi, ktoré nevytvorila
spoločnosť Milestone.
5.
MIP SDK: Súčasti produktu, ktoré boli špecificky označené ako komponenty s možnou ďalšou distribúciou (sú to
spustiteľné súbory s časom spustenia nachádzajúce sa v týchto podpriečinkoch inštalačného priečinka produktu:
\bin a \VpsSamples\bin), môžete ďalej distribuovať tretím stranám za predpokladu, že daná distribúcia zahŕňa
všetky dohody o licencii (okrem iných vrátane tých, čo sú uvedené v súbore „3rd party software terms and
conditions.txt“ nachádzajúcom sa v inštalačnom priečinku produktu \bin) a že je to v spojení s vašimi vlastnými
komponentmi tvoriacimi súčasť celkového riešenia používaného spolu so zákonne licencovaným produktom
schváleným spoločnosťou Milestone.
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6.

7.
8.

9.

MIP SDK Mobile: Súčasti produktu, ktoré boli špecificky označené ako komponenty s možnou ďalšou
distribúciou (sú to spustiteľné súbory s časom spustenia nachádzajúce sa v priečinku lib každého podpriečinka
produktu MIP SDK Mobile) a za predpokladu toho, že daná distribúcia zahŕňa všetky dohody o licencii (okrem
iných vrátane tých, čo sú uvedené v súbore „3rd party software terms and conditions.txt“ nachádzajúcom sa v
priečinku \bin pre priečinok inštalácie produktu) a že je to v spojení s vašimi vlastnými komponentmi tvoriacimi
súčasť celkového riešenia používaného spolu so zákonne licencovaným produktom schváleným spoločnosťou
Milestone.
Používanie produktu ďalej obmedzujú štandardné klauzuly spomínané v Dohode o licencii pre koncového
používateľa produktu Milestone alebo OEM verzia produktu Milestone, s ktorou sa spolu používa.
Záväzne súhlasíte s tým, že nebudete používať produkt ani iné technické nástroje spôsobmi, ktoré by
koncovému používateľovi umožnili používať produkt Milestone alebo OEM verziu produktu Milestone spôsobom,
ktorý by mohol porušiť Dohodu o licencii pre koncového používateľa pokrývajúcu špecifický produkt alebo
porušiť/obísť licenčný systém pre produkt Milestone alebo OEM verziu produktu Milestone.
Súčasťou produktu sú softvérové nástroje a komponenty, ktoré vám umožňujú prepojenie alebo integráciu so
softvérom tretej strany. Súčasťou produktu nie sú licencie na takýto softvér tretej strany, ktorý si musíte
zabezpečiť sami na svoj účel.

Milestone Customer Dashboard
Použitie – pre obslužné programy služby Milestone Customer Dashboard platia nasledujúce podmienky:
Spoločnosť Milestone vám týmto udeľuje právo zapnúť a používať službu Milestone Customer Dashboard. Zapnutím
tejto funkcie vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi podmienkami a obmedzeniami:
1.
Súhlasíte s tým, že údaje prenášané do online služby nebudete meniť, upravovať ani nijakým spôsobom
pozmeňovať.
2.
Spoločnosť Milestone nemôže niesť zodpovednosť za žiadne straty údajov spôsobené prerušeniami
komunikácie medzi produktom a online službou ani medzi online službou a používaným klientom.
3.
Udeľujete svoj súhlas na zdieľanie údajov o konfigurácii systému a údajov o výkone so službou Milestone
Customer Dashboard. Tieto systémové údaje môžu predstavovať napríklad informácie o chybe pochádzajúce z
kamier a informácie o zlyhaniach systému alebo siete.
4.
Autorizovaným partnerom spoločnosti Milestone tiež udeľujete svoj súhlas na prístup ku konfigurácii systému a
údajom o výkone výhradne na účel poskytovania služieb zákazníckej podpory.
5.
Okrem všeobecných obmedzení v rámci zodpovednosti spoločnosti Milestone definovanej v časti „Obmedzenie
zodpovednosti“ vyššie nepreberá spoločnosť Milestone žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z nevhodného použitia
alebo nemožnosti použitia služby Milestone Customer Dashboard partnerom spoločnosti Milestone.
6.
Prístup k niektorým funkciám služby Milestone Customer Dashboard si vyžaduje platnú zmluvu Milestone Care
Plus. Pozrite si https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Spoločnosť Milestone
nepreberá žiadnu zodpovednosť za možné prerušenia v poskytovaní služby spôsobené neobnovením pokrytia
Milestone Care včas.
7.
S používaním služby Milestone Customer Dashboard môžu byť spojené ďalšie poplatky tretích strán, ktoré môžu
okrem iného zahŕňať náklady na komunikáciu.
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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.
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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/milestoneinterconnect-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.
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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.
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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.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
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).
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.
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.
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.
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.
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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).
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.
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-partnertools/supported-devices.The Product needs to be connected to the Internet to complete the installation and to
activate the license.
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-xprotectmobile/
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.
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The Product may only be used in connection with a rightfully licensed XProtect VMS product or Milestone Husky
NVR unit.
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.
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.
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.
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.
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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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.
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.
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.
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/milestoneaddons/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.
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Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only be
used with the Product.
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.
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.
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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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.
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.
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.
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.
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