้ อง Milestone
ข้อตกลงอนุญาตการใชง้ านก ับผูใ้ ชข
ฉบ ับนีเ้ ป็นฉบ ับแปลมาจากต้นฉบ ับของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานก ับผูใ้ ช้ของ Milestone ในกรณีใด ๆ
ทีก
่ ารตีความมีความคลุมเครือหรือข้อข ัดแย้งในส่วนของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานก ับผูใ้ ช้น ี้
กาหนดให้ตน
้ ฉบ ับภาษาอ ังกฤษมีผลบ ังค ับเหนือกว่าฉบ ับแปลนี้
ต้นฉบ ับภาษาอ ังกฤษของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานก ับผูใ้ ช้ Milestone มีตอ
่ ท้ายฉบ ับภาษาท้องถิน
่ นี้
หมายเหตุ: หากคุณเป็ นดีลเลอร์ของ Milestone หรือบริษัทรวมระบบ หรือกาลังติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้ในนามของบุคคลทีส
่ าม
คุณต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านัน
้ ยอมรับข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้นี้
และยินยอมทีจ
่ ะให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช ้เพือ
่ ลงทะเบียนกับ Milestone Systems
หากมีการใช ้ตัวเลือกการให ้ความยินยอมโดยความสมัครใจ
ข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ (End-user License Agreement - EULA) นี้ถอ
ื เป็ นข ้อตกลงทีม
่ ผ
ี ลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ
(ทัง้ ในฐานะบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คล) กับ Milestone Systems A/S ("Milestone") ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Milestone
่ สิง่ พิมพ์
หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ของ Milestone ซึง่ อาจรวมถึงส่วนประกอบของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารทางออนไลน์ รวมทัง้ เอกสารทีป
่ รับปรุงหรือทีม
่ ก
ี ารแก ้ไข ("ผลิตภัณฑ์")
้ ผลิตภัณฑ์โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเซิรฟ
หากคุณซือ
์ เวอร์ทจ
ี่ ัดส่งโดย Milestone
ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทงั ้ หมดของระบบดังกล่าวจะถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของ EULA นี้
ยกเว ้น ส่วนประกอบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของบุคคลทีส
่ ามซึง่ อยูภ
่ ายใต ้ใบอนุญาตผู ้ใช ้งานแยกต่างหากของบุคคลทีส
่ าม
ซึง่ รวมอยูใ่ นเอกสารประกอบของระบบหรือรวมอยูใ่ นระบบ
การติดตัง้ คัดลอก หรือใช ้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอืน
่ ใด จะถือว่าคุณยอมรับข ้อผูกพันตามเงือ
่ นไขของ EULA ฉบับนี้
หากคุณไม่ยอมรับข ้อกาหนดของ EULA ฉบับนี้ ห ้ามติดตัง้ หรือใช ้ผลิตภัณฑ์ แต่คณ
ุ ต ้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 30
้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร ้อมเอกสารทีเ่ กีย
ื้ เพือ
วันหลังการซือ
่ วข ้องทัง้ หมดไปยังสถานทีซ
่ อ
่ ขอรับเงินคืนเต็มจานวน
โดยหักค่าใช ้จ่ายด ้านการจัดส่งและการจัดการใด ๆ นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์นี้ไม่มผ
ี ลบังคับใช ้หากคุณหรือตัวแทนของคุณ
้ ผลิตภัณฑ์ของคุณ
รวมถึงดีลเลอร์ Milestone ของคุณ (ในนามของคุณ) ได ้ยอมรับ EULA นี้กอ
่ น หรือในระหว่างการซือ
ผลิตภัณฑ์นี้ได ้รับการคุ ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิแ
์ ละสนธิสัญญาลิขสิทธิร์ ะหว่างประเทศ
ิ ทางปั ญญาอืน
รวมทัง้ กฎหมายและสนธิสัญญาว่าด ้วยทรัพย์สน
่ ๆ
โปรดทราบว่านี่เป็ นการอนุญาตให ้ใช ้งานส่วนประกอบซอฟต์แวร์ทงั ้ หมดของผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ใช่การขายผลิตภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ของ Milestone ทีจ
่ าเป็ นต ้องมีคย
ี ใ์ ช ้งานโปรแกรม (SLC)
้ ผลิตภัณฑ์
ใบอนุญาตทีค
่ ณ
ุ ได ้รับจะถูกกาหนดโดยคียใ์ ช ้งานโปรแกรมทีค
่ ณ
ุ ได ้รับเมือ
่ ซือ
การยอมร ับการอ ัปเดตจากระยะไกลแบบอ ัตโนม ัติ ปั จจุบันหรือในอนาคต
ผู ้ดูแลระบบในองค์กรของคุณอาจใช ้เครือ
่ งมือหรือวิธข
ี องระบบปฏิบัตก
ิ ารใด ๆ
เพือ
่ อัปเดตหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลแบบอัตโนมัต ิ ตัวอย่างของเครือ
่ งมือนี้ได ้แก่ Milestone
Software Manager ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือดังกล่าวเพือ
่ อัปเดตผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัต ิ
จะทาให ้คุณไม่ได ้รับการแจ ้งเตือนให ้ยอมรับ EULA ของผลิตภัณฑ์ใหม่ การยอมรับ EULA
ฉบับปั จจุบันจึงถือว่าคุณได ้มอบสิทธิก
์ ารยอมรับ EULA ของการอัปเดตผลิตภัณฑ์ในอนาคตให ้ผู ้ดูแลระบบดาเนินการในนามของคุณ
การปร ับใช้ AWS Cloud ผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ ของ Milestone ยังนาเสนอในแบบ Amazon Machine
Image (“AMI”) ภายใต ้โมเดลใบอนุญาตแบบจัดหามาเอง (“BYOL”) หรือพร ้อมใบอนุญาตสาหรับ Milestone XProtect® Essential+
และสามารถปรับใช ้บนโครงสร ้างพืน
้ ฐานบริการ AWS Cloud ได ้โดยใช ้สคริปต์ CloudFormation ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สคริปต์นี้จะทาการกาหนดค่าเริม
่ ต ้นสาหรับการปรับใช ้งานผลิตภัณฑ์ใน Virtual Private Cloud (“VPC”) ใหม่ภายใต ้บัญชี AWS
ของคุณ คุณสามารถแก ้ไขสคริปต์ CloudFormation
หรือค่าเริม
่ ต ้นการปรับใช ้งานทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยสคริปต์ได ้ตามขอบเขตความจาเป็ นสาหรับการปรับใช ้งานผลิตภัณฑ์ในโครงสร ้างพืน
้ ฐานบริ
การ AWS Cloudทีเ่ ฉพาะเจาะจงสาหรับคุณสคริปต์ CloudFormation เป็ นการนาเสนอ “ตามสภาพ” ทีไ่ ม่มก
ี ารรับประกันใดๆ
โดยรวมไปถึงแต่ไม่จากัดแค่เพียง การรับประกันโดยนัยในเรือ
่ งความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Milestone
ปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ ้งและจะไม่รับผิดชอบหากมีการแก ้ไขสคริปต์ CloudFormation
หรือการแก ้ไขค่าเริม
่ ต ้นการปรับใช ้งานทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยสคริปต์
่ งและความรับผิดชอบทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการปรับใช ้งานและการใช ้ผลิตภัณฑ์ทถ
คุณในฐานะผู ้ใช ้ยอมรับความเสีย
ี่ ก
ู ปรับใช ้งานแต่เพียงผู ้เ
ดียว
ิ ทางปัญญา ชือ
่ และสิทธิท
สิทธิในทร ัพย์สน
์ งั ้ หมด รวมถึงแต่ไม่จากัดไว ้เฉพาะลิขสิทธิ์
ทีร่ ะบุไว ้ในผลิตภัณฑ์และทีต
่ งั ้ ไว ้สาหรับผลิตภัณฑ์และสาเนาใด ๆ ถือเป็ นกรรมสิทธิข
์ อง Milestone
หรือในกรณีของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัทอืน
่
่ และสิทธิข
จะมีเพียงชือ
์ องการสนับสนุนเท่านัน
้ ทีเ่ ป็ นของผู ้ออกใบอนุญาต Milestone
ขอสงวนสิทธิท
์ งั ้ หมดทีไ่ ม่ได ้มีการมอบให ้โดยชัดแจ ้ง
การละเมิดลิขสิทธิข
์ องบุคคลทีส
่ าม Milestone
ิ ทางปั ญญาของบุคคลทีส
มีความรับผิดชอบในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ละเมิดสิทธิใ์ นทรัพย์สน
่ ามใด ๆ อย่างไรก็ตาม
้ และ (ข)
ในส่วนของสิทธิบัตร เฉพาะ (ก) สิทธิบัตรทีไ่ ด ้รับสิทธิแ
์ ละเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปในวันทีค
่ ณ
ุ ซือ
เฉพาะในกรณีทผ
ี่ ลิตภัณฑ์นี้เป็ นการละเมิดสิทธิเ์ มือ
่ ใช ้งานแยกต่างหากโดยไม่มก
ี ารใช ้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีอน
ื่
ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ถูกดาเนินการจากการกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิใ์ นลักษณะนี้ คุณควรแจ ้งให ้ Milestone
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รับทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรโดยด่วน Milestone
จะรับคดีดังกล่าวต่อจากคุณแต่เพียงผู ้เดียวและรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทางกฎหมายอันเป็ นผลจากคดีดังกล่าว Milestone
ต ้องได ้รับหนังสือมอบอานาจทีไ่ ม่อาจเพิกถอนได ้เพือ
่ ดาเนินคดีความในนามของตนเองหรือเพือ
่ เจรจาไกล่เกลีย
่ การละเมิดลิขสิทธิท
์ ม
ี่ ก
ี
ารกล่าวหาต่อคุณในฐานะผู ้ใช ้งาน Milestone ต ้องได ้รับสิทธิต
์ ามที่ Milestone
เห็นสมควรในการจัดหาสิทธิก
์ ารใช ้งานทีต
่ อ
่ เนื่องให ้แก่คณ
ุ เพือ
่ ใช ้ผลิตภัณฑ์นี้
ั การทางานทีค
หรือยุตก
ิ ารละเมิดโดยการแก ้ไขหรือเปลีย
่ นผลิตภัณฑ์นี้เป็ นผลิตภัณฑ์อน
ื่ แทนซึง่ มีฟังก์ชน
่ ล ้ายกับผลิตภัณฑ์นี้
หรือยกเลิก EULA นี้โดยมีผลทันที ในกรณีทท
ี่ างแก ้ไขเยียวยาเหล่านี้ไม่สามารถดาเนินการได ้ในราคาทีเ่ หมาะสมสาหรับ Milestone
ในกรณีทเี่ ราขอยกเลิก EULA นี้ คุณไม่สามารถเรียกร ้องสิทธิใ์ ด ๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิทธิใ์ นการชดเชยหรือการทดแทนใด ๆ
จาก Milestone
ั การทางานของผลิตภัณฑ์โดยรวม
การแก้ไขข้อผิดพลาด ข ้อบกพร่องหรือข ้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ ผลต่อฟั งก์ชน
้ ผลิตภัณฑ์
หรือทาให ้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถดาเนินการได ้เท่านัน
้ จึงจะถือเป็ นสาระสาคัญ ภายใน 90 (เก ้าสิบ) วันหลังจากซือ
หากคุณพบข ้อบกพร่องหรือข ้อผิดพลาดทีเ่ ป็ นสาระสาคัญในผลิตภัณฑ์ Milestone มีหน ้าทีด
่ าเนินการดังต่อไปนี้ตามที่ Milestone
เห็นสมควร (1) จัดส่งสาเนาผลิตภัณฑ์ชด
ุ ใหม่ทไี่ ม่มข
ี ้อบกพร่องหรือข ้อผิดพลาดทีเ่ ป็ นสาระสาคัญให ้ (2)
แก ้ไขข ้อบกพร่องหรือข ้อผิดพลาดโดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่าย หรือ (3) ยุต ิ EULA
ฉบับนี้และชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช ้งานทีเ่ คยได ้รับคืนให ้เมือ
่ คุณส่งสาเนาผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดคืน
ข ้อกาหนดในย่อหน ้านี้ถอ
ื เป็ นทางแก ้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวทีค
่ ุณจะได ้รับในกรณีทพ
ี่ บข ้อบกพร่องหรือข ้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์
การไม่ร ับประก ัน หากคุณไม่ได ้รับการรับประกันแบบเฉพาะเจาะจงจาก Milestone
โดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ Milestone จะปฏิเสธการรับผิดชอบในการรับประกันใด ๆ
ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์นี้และเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องใด ๆ ได ้รับการจัดหาให ้ "ตามสภาพทีเ่ ป็ นอยู"่ โดยไม่มก
ี ารรับประกันใด
ๆ ไม่วา่ โดยชัดแจ ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
การรับประกันโดยนัยต่อความสามารถในการทางานโดยทั่วไปหรือความเหมาะสมสาหรับการใช ้งานเพือ
่ จุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ
่ งทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการใช ้งานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ คุณได ้รับการแจ ้งแล ้วว่า
คุณในฐานะผู ้ใช ้เป็ นผู ้รับความเสีย
ผลิตภัณฑ์นี้เมือ
่ ใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์บางอย่างหรือซอฟต์แวร์อน
ื่
อาจทาให ้คุณดาเนินการเฝ้ าระวังและประมวลผลข ้อมูลซึง่ อาจเป็ นสิง่ ต ้องห ้ามหรือขัดต่อกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกฎหมายอาญาและการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล
คุณในฐานะผู ้ใช ้มีหน ้าทีร่ ับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียวในการตรวจสอบการใช ้งานของคุณให ้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
การใช้งานต้องห้าม
ผลิตภัณฑ์สามารถนาไปใช ้ตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องของอานาจศาล ประเทศ หรือภูมภ
ิ าคทีใ่ ช ้งานผลิตภัณฑ์เท่านัน
้ ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะ ข ้อจากัดทางกฎหมายทีเ่ ป็ นไปได ้เกีย
่ วกับสิง่ ทีค
่ ณ
ุ เฝ้ าระวังหรือบันทึกด ้วยผลิตภัณฑ์
นโยบายสาหรับการจัดเก็บข ้อมูลทีบ
่ ันทึกไว ้หรือข ้อมูลอืน
่ ๆ ในผลิตภัณฑ์
และวิธท
ี ข
ี่ ้อมูลทีถ
่ ก
ู บันทึกเหล่านัน
้ จะได ้รับการจัดการเมือ
่ ถูกนาออกจากผลิตภัณฑ์
คุณในฐานะผู ้ใช ้มีหน ้าทีร่ ับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียวในการทาความคุ ้นเคยและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อจากัดดังกล่าว Milestone
จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยอ ้อม หรือทีเ่ ป็ นผลตามมา
ซึง่ เกิดจากการละเมิดกฎหมายและ/หรือข ้อจากัดดังกล่าว
ใบอนุญาตนี้ไม่ครอบคลุมการใช ้ผลิตภัณฑ์เพือ
่ จุดประสงค์หรือเกีย
่ วข ้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดตามทีบ
่ ัญญัตไิ ว ้ในปฏิ
ญญาสากลว่าด ้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ การใช ้งานใด ๆ ในลักษณะนี้เป็ นสิง่ ต ้องห ้ามและเป็ นการละเมิด EULA
ิ้ สุดลงทันทีโดยไม่ต ้องมีการแจ ้งเพิม
นี้อย่างร ้ายแรง ซึง่ ส่งผลให ้ใบอนุญาตทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์นี้สน
่ เติมใด ๆ
เกีย
่ วกับการใช ้งานผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ชอบด ้วยกฎหมาย
Copenhagen Clause. Milestone เป็ นผู ้ลงนามในห Copenhagen Letter
ซึง่ เป็ นประกาศด ้านเทคโนโลยีทม
ี่ จ
ี ุดประสงค์เพือ
่ ทีจ
่ ะพูดคุยกับสาธารณชนอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาเกีย
่ วกับประสิทธิภาพของเท
คโนโลยีและวิธป
ี รับปรุงคุณภาพชีวต
ิ โดยใช ้เทคโนโลยี
เราในฐานะผู ้สรรสร ้างเทคโนโลยีจะต ้องสะท ้อนให ้เห็นว่าเทคโนโลยีมผ
ี ลต่อความต ้องการและพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรและเราจะใ
ช ้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อไปในอนาคต Milestone
สนับสนุนให ้พันธมิตรของเรามีสว่ นร่วมในการอภิปรายเกีย
่ วกับการใช ้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบทีส
่ าคัญนี้ ตลอดจนลงนามใน
Copenhagen Letter ที่ www.copenhagenletter.org และนาเอา Copenhagen Clause
ทีส
่ อดคล ้องกันมารวมเข ้าไว ้ในข ้อตกลงของตนเองด ้วย
ข้อจาก ัดความร ับผิด ข ้อกาหนดในย่อหน ้านี้มผ
ี ลบังคับใช ้ตามขอบเขตสูงสุดทีไ่ ด ้รับอนุญาตโดยกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ไม่วา่ ในสถานการณ์ใดก็ตาม Milestone หรือซัพพลายเออร์ ไม่มภ
ี าระรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นความเสียหายพิเศษ
ความเสียหายโดยไม่เจตนา ความเสียดายโดยอ ้อม หรือความเสียหายอันเป็ นผลตามมา
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะความเสียหายในการสูญเสียผลกาไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข ้อมูลทางธุรกิจ
หรือความเสียหายทางการเงินใด ๆ ) หรือไม่มภ
ี าระรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ (ยกเว ้นการบาดเจ็บทางร่างกาย)
อันเป็ นผลจากการใช ้งานหรือการไม่สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ หรือการจัดเตรียมหรือการไม่สามารถให ้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม แม ้ว่า
Milestone จะได ้รับแจ ้งถึงความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล ้วก็ตาม
หากมิใช่การกระทาผิดโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรง ความรับผิดทัง้ หมดของ Milestone
และซัพพลายเออร์จะจากัดไว ้ไม่เกินจานวนเงินตามจริงทีค
่ ณ
ุ ชาระไว ้เป็ นค่าผลิตภัณฑ์
ใบอนุญาตของบุคคลทีส
่ าม
ผลิตภัณฑ์จะให ้สิทธิค
์ ณ
ุ ในการใช ้ซอฟต์แวร์ของบุคคลทีส
่ ามเฉพาะรายตามทีก
่ าหนดไว ้ในเอกสารประกอบเฉพาะผลิตภัณฑ์
คุณสามารถใช ้และรวมผลิตภัณฑ์กับซอฟต์แวร์อน
ื่ ๆ ของบุคคลทีส
่ าม และเมือ
่ ติดตัง้
ถือเป็ นหน ้าทีร่ ับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบและรับสิทธิก
์ ารใช ้งานซอฟต์แวร์ของบุคคลทีส
่ ามตามวัตถุประสงค์ของคุณ
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ข้อกาหนดเบ็ดเตล็ด (ก) คุณสามารถทาสาเนาผลิตภัณฑ์ได ้มากครัง้ ตามความจาเป็ นทีม
่ ไี ด ้
เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการสารองและจัดเก็บข ้อมูล (ข) คุณจะต ้องไม่เผยแพร่สาเนาผลิตภัณฑ์ให ้แก่บค
ุ คลทีส
่ าม (ค)
้ ส่วนองค์ประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์
คุณจะต ้องไม่ทาวิศวกรรมย ้อนกลับ ถอดแยกส่วนประกอบ หรือแยกชิน
ยกเว ้นและในเฉพาะทีอ
่ ยูใ่ นขอบเขตทีก
่ ฎหมายทีม
่ อ
ี นุญาตไว ้ ซึง่ จะไม่อาจสละสิทธิได ้ในทางสัญญา (ง) EULA
นี้ไม่สามารถโอนย ้ายเปลีย
่ นมือได ้ เว ้นเสียแต่ว่ามีผลประโยชน์แห่งความเป็ นเจ ้าของใด ๆ โอนย ้ายเปลีย
่ นมือไปด ้วย
ซึง่ จะรวมถึงผลิตภัณฑ์ Milestone คุณสามารถโอนมอบสิทธิทงั ้ หมดของคุณสาหรับผลิตภัณฑ์ไปให ้ผู ้รับมอบได ้เป็ นการถาวร
หากผู ้รับมอบตกลงยอมรับในเงือ
่ นไขของ EULA นี้
การยกเลิก Milestone อาจยกเลิก EULA นี้โดยไม่สญ
ู เสียสิทธิอ
์ น
ื่ ใด หากคุณไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข ในกรณีดังกล่าว
คุณจะต ้องหยุดใช ้งานผลิตภัณฑ์ทันทีและทาลายสาเนาผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
การแยกออกจากก ันได้ หากศาลหรือหน่วยงานของรัฐภายใต ้เขตอานาจศาลทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดว่าข ้อกาหนดใดใน EULA
นี้ไม่สมบูรณ์ ใช ้บังคับไม่ได ้ หรือใช ้บังคับได ้ภายในขอบเขตจากัด EULA
ฉบับนี้จะยังคงมีผลโดยสมบูรณ์และบังคับใช ้ได ้พร ้อมด ้วยข ้อกาหนดทีถ
่ ก
ู พิจารณาดังกล่าวหรือถูกจากัดขอบเขต
ข้อตกลงทงหมด
ั้
EULA นี้ถอ
ื เป็ นข ้อตกลงทัง้ หมดทีส
่ มบูรณ์ของทัง้ สองฝ่ ายเกีย
่ วกับสาระสาคัญ
และการดาเนินการทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา และข ้อผูกมัดใด ๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ก่อน EULA
นี้รวมถึงการรับประกันโดยนัยทัง้ หมด หลักของกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) หรือหลักนิตธิ รรมสามัญใด ๆ
ทีไ่ ม่ได ้กล่าวถึงซ้า ณ ทีน
่ ี้ให ้ถือว่าไม่มผ
ี ลบังคับใช ้ระหว่างทัง้ สองฝ่ าย
กฎหมายทีใ่ ช้บ ังค ับ EULA นี้และสัญญาระหว่างคุณกับ Milestone อยูภ
่ ายใต ้บังคับของกฎหมายเดนมาร์ก
และถิน
่ ทีศ
่ าลมีอานาจพิจารณาคดีทเี่ หมาะสมสาหรับการไกล่เกลีย
่ ข ้อขัดแย ้งในทีน
่ ี้จะเป็ นศาลเมืองโคเปนเฮเกน
ใบอนุญาต การติดตงั้ รวมทงเงื
ั้ อ
่ นไขและข้อจาก ัดการใช้งาน ผลิตภัณฑ์รองรับอุปกรณ์ IP อุปกรณ์ IP ได ้แก่ กล ้อง
ตัวแปลงสัญญาณ หรืออุปกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ ทีม
่ ก
ี ารจัดการผ่านหมายเลข IP เฉพาะทีไ่ ม่ซ้ากันในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ สาหรับอุปกรณ์ IP
จาเป็ นต ้องมีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์หนึง่ ฉบับต่ออุปกรณ์ IP หนึง่ ตัวทีเ่ ชือ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่านทางเครือ
แต่ละรายการทีเ่ ชือ
่ งบันทึกภาพเคลือ
่ นไหวแบบเครือข่าย (“NVR”)
้ ใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ด ้วยเช่นกัน แม ้ว่าใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ได ้เปิ ดใช ้งานในผลิตภัณฑ์ ในขณะที่
จาเป็ นต ้องซือ
NVR เองไม่ต ้องใช ้ใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ทแ
ี่ ยกต่างหากอุปกรณ์ IP
่ มต่อกล ้องอนาล็อกสูงสุดถึง 16 ตัว จะถือเป็ นอุปกรณ์ IP เดียว
ทีม
่ เี ลนส์หรือเซ็นเซอร์หลายตัวและมีตัวแปลงสัญญาณทีร่ องรับการเชือ
เนื่องจากเป็ นข ้อยกเว ้นเฉพาะ โปรดตรวจสอบรายการอุปกรณ์ IP ทีร่ องรับได ้ที่
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับใบอนุญาตเฉพาะอาจใช ้กับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ XProtect® ทีเ่ กีย
่ วข ้อง โปรดดูรายละเอียดด ้านล่าง
การรวบรวมและการลงทะเบียนข้อมูลระบบ ในการเปิ ดใช ้งานใบอนุญาตสาหรับผลิตภัณฑ์ คุณได ้ยอมรับว่าข ้อมูลระบบหลัก (เช่น
จานวนของอุปกรณ์ทม
ี่ ก
ี ารใช ้) มีการแลกเปลีย
่ นและเก็บไว ้ในระบบการออกใบอนุญาตของ Milestone
่ มต่อกับระบบ Milestone จะรวบรวมหมายเลข MAC
ระบบจะสร ้างคียเ์ ฉพาะสาหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับและแต่ละอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ มต่อและติดตามจานวนครัง้ ทีม
ของอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ ก
ี ารลงทะเบียนและลบข ้อมูลกล ้องอย่างต่อเนื่องเพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีการใช ้ใบอนุญาตตาม
EULA นอกจากนี้ Milestone ยังลงทะเบียนหมายเลข IP ของเซิรฟ
์ เวอร์ทเี่ ปิ ดใช ้งานใบอนุญาต
สาหรับระบบทีใ่ ช ้การแจ ้งเตือนแบบพุชของ Milestone ทาง Milestone จะติดตามรหัสเฉพาะทั่วไป (Globally Unique Identifier หรือ
GUID)
ของเซิรฟ
์ เวอร์สาหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคลือ
่ นทีท
่ ล
ี่ งทะเบียนเพือ
่ รับการแจ ้งเตือนและทีอ
่ ยูอ
่ เี มลทีป
่ ้ อนเพือ
่ รับการแจ ้งเตื
อนแบบพุช จุดประสงค์ทงั ้ หมดของการรวบรวมและรักษาข ้อมูลดังกล่าวคือ เพือ
่ ให ้ Milestone
และพันธมิตรช่องทางจาหน่ายสามารถบังคับใช ้การจัดการการให ้สิทธิข
์ องผลิตภัณฑ์ Milestone คุณตกลงทีจ
่ ะไม่ดัดแปลง แก ้ไข
หรือใช ้วิธก
ี ารใด ๆ ในการเปลีย
่ นเพือ
่ ทาลายข ้อมูลทีม
่ ก
ี ารส่งไปยังการบริการออนไลน์
้ ใบอนุญาตสาหรับผลิตภัณฑ์ผ่านคูค
ข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายคุม
้ ครองความเป็นส่วนต ัวของข้อมูลส่วนบุคคล:เมือ
่ ซือ
่ ้าของเรา
ระบบจะลงทะเบียนข ้อมูลธุรกิจของบริษัทของคุณกับ Milestone นอกจากนี้ คุณยังสามารถให ้ข ้อมูลผู ้ติดต่อแก่ Milestone
่ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ได ้โดยสมัครใจ
ในรูปแบบของชือ
วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของการรวบรวมและรักษาข ้อมูลดังกล่าวในระหว่างการใช ้ใบอนุญาตคือ การเปิ ดใช ้งาน Milestone
และคูค
่ ้าเพือ
่ บังคับใช ้การจัดการใบอนุญาต ดาเนินการโปรแกรมช่องสัญญาณ Milestone
และให ้การสนับสนุนทางเทคนิคสาหรับผลิตภัณฑ์ Milestone
เป็ นผู ้ควบคุมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับข ้อมูลส่วนบุคคลทีร่ วบรวมและนามาใช ้ในทีน
่ ี่ Milestone
ปฏิบัตต
ิ อ
่ ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/)
EULA ฉบับนี้มผ
ี ลบังคับใช ้กับผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
โดยมีข ้อกาหนดทั่วไปและข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขเฉพาะซึง่ มีผลบังคับใช ้กับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการทีร่ ะบุไว ้ในส่วนต่อไปนี้:

Milestone XProtect® VMS
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Milestone XProtect® Corporate
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Corporate ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ส่วนประกอบของ "เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ไม่จากัดจานวนซึง่ ถูกกาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ และอาจรวมถึง เซิรฟ
์ เวอร์สารองข ้อมูลเมือ
่ เกิดการล ้มเหลว แบบคลัสเตอร์ตอ
่ หนึง่ คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
2.
ส่วน "เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ได ้ไม่จากัดจานวน ซึง่ ถูกกาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ และ Failover เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ และ Failover Server
ต ้องได ้รับการจัดการโดย เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ ทีก
่ าหนดตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น
3.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
4.
การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)
5.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้งาน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ ้อม โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอืน
่ ทีท
่ างานให ้แก่คณ
ุ
ื สวนเหตุการณ์ให ้แก่คณ
รวมถึงเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจทีส
่ บ
ุ โดยมีข ้อยกเว ้นตามทีร่ ะบุไว ้ในย่อหน ้าที่ 9 และ 10 ด ้านล่าง ดังนัน
้
คุณจึงไม่ควรให ้ลูกค ้าหรือบุคคลทีส
่ ามอืน
่ ใดดาเนินการหรือใช ้งานผลิตภัณฑ์ไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม เป็ นต ้น
6.
ผลิตภัณฑ์อาจใช ้เพือ
่ การเฝ้ าระวังสถานประกอบการหรือพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ เป็ นเจ ้าของหรือเป็ นผู ้ควบคุม
คุณได ้รับการอนุญาตทีจ
่ าเป็ นและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
ในการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการหรือพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ไม่ได ้เป็ นเจ ้าของหรือควบคุม
่ มต่อกับระบบ XProtect Corporate หรือ
7.
ด ้วยการใช ้ Milestone Federated Architecture ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้งานเพือ
่ เชือ
XProtect Expert อืน
่ ๆ ได ้โดยไม่ต ้องอยูภ
่ ายใต ้การอนุญาตสิทธิก
์ ารใช ้งานเพิม
่ เติม
โดยมีเงือ
่ นไขว่าระบบทีร่ วมกันภายใต ้ส่วนกลางต ้องมีใบอนุญาตทีถ
่ ูกต ้อง
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี ออืน
8.
ในการใช ้ Milestone Interconnect ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้งานเพือ
่ เชือ
่ ๆ ของ
Milestone และผลิตภัณฑ์ Milestone อืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้รับการอนุมัต ิ (โปรดอ่านทีเ่ ว็บไซต์ของ Milestone
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestoneinterconnect-compatibility/ สาหรับภาพรวมล่าสุดของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้งานร่วมกันได ้) ซึง่ เป็ นของคุณหรือของบุคคลทีส
่ าม
การใช ้งาน Milestone Interconnect จะเป็ นไปตามเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ ก) ระบบใด ๆ
่ มต่อระหว่างกันจะต ้องได ้รับอนุญาตให ้ใช ้งานอย่างสมบูรณ์พร ้อมกับสิทธิการใช ้งานกล ้อง Milestone Interconnect
ทีเ่ ชือ
้ หรือการสมัครสมาชิก
มาโดยชอบสาหรับกล ้องทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้ในระบบ XProtect Corporate ผ่านการซือ
9.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดาเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้ Milestone Federated Architecture ได ้
โดยมีเงือ
่ นไขว่าคุณต ้องได ้รับการอนุญาตทีจ
่ าเป็ นและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในการดาเนินการเฝ้ าระวัง
10. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดาเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้ Milestone Interconnect ได ้
้ สิทธิการใช ้งานกล ้อง Milestone Interconnect
โดยมีเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลทีส
่ ามซือ
สาหรับกล ้องทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้ในระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได ้ และ ข)
คุณได ้รับการอนุญาตทีจ
่ าเป็ นและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในการดาเนินการเฝ้ าระวัง
11. เมือ
่ มีการใช ้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรแกรมแผนทีข
่ องบุคคลทีส
่ าม (เช่น Google Maps, Microsoft® BingTM Maps หรือ
OpenStreetMap)
เป็ นหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู ้เดียวในการรับรองว่าคุณได ้รับสิทธิต
์ ามกฎหมายทีเ่ พียงพอในการใช ้โปรแกรมแผน
ทีด
่ ังกล่าว และรับรองว่าการใช ้งานเป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของโปรแกรมของบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้งาน
12. คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช ้ข ้อมูลจากผู ้สนับสนุน OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© สิทธิใ์ ด ๆ
ในเนื้อหาเฉพาะของฐานข ้อมูลจะได ้รับอนุญาตภายใต ้สิทธิก
์ ารใช ้งานเนื้อหาจากฐานข ้อมูล:
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/ ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ คุณยังยอมรับว่าจะเคารพนโยบายการใช ้ไทล์
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/)
รวมถึงการจากัดการใช ้ในปริมาณมากในส่วนของการดาวน์โหลดไทล์ปริมาณมากและทีไ่ ม่จาเป็ น
ั การใช ้งาน AAC ข ้อกาหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช ้: AAC
13. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มฟ
ี ั งก์ชน
เป็ นเทคโนโลยีทไี่ ด ้รับใบอนุญาตและดังนัน
้ จึงต ้องใช ้ใบอนุญาตภายใต ้สิทธิบัตรในกลุม
่ สิทธิบัตร AAC ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สามารถขอใบอนุญาต AAC ได ้จาก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจานวนจากัดจาก
ั การใช ้งาน AAC
Milestone Systems ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของคุณได ้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Milestone ทีร่ องรับฟั งก์ชน
ิ ธิการใช ้งานพืน
จะมีใบอนุญาตไคลเอนต์การดูทม
ี่ ส
ี ท
้ ฐานจานวน 2 ใบ หากต ้องการใบอนุญาตไคลเอนต์การดูมากกว่า 2 ใบ
้ ชุดใบอนุญาตเพิม
คุณจาเป็ นต ้องซือ
่ เติมเพิม
่
14. คุณยอมรับข ้อกาหนดทีร่ ะบุวา่ สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได ้มากเท่าใดก็ได ้
ตราบเท่าทีค
่ ณ
ุ มีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูข ้อกาหนดทั่วไปของ EULA ในหัวข ้อ “ใบอนุญาต การติดตัง้
รวมทัง้ เงือ
่ นไขและข ้อจากัดการใช ้งาน” ทีก
่ าหนดว่าจาเป็ นต ้องมีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์หนึง่ ฉบับต่อกล ้อง IP
่ มต่อกับระบบ
หนึง่ ตัวหรืออุปกรณ์ IP อืน
่ ๆ ทีเ่ ชือ

Milestone XProtect® Expert
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Expert ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ส่วนประกอบของ "เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ไม่จากัดจานวนซึง่ ถูกกาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ และอาจรวมถึง เซิรฟ
์ เวอร์สารองข ้อมูลเมือ
่ เกิดการล ้มเหลว แบบคลัสเตอร์ตอ
่ หนึง่ คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
2.
ส่วน "เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ได ้ไม่จากัดจานวน ซึง่ ถูกกาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ และ Failover เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ และ Failover Server
ต ้องได ้รับการจัดการโดย เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ ทีก
่ าหนดตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น
3.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
4.
การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)
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ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอืน
่ ทีท
่ างานให ้แก่คณ
ุ
ื สวนเหตุการณ์ให ้แก่คณ
รวมถึงเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจทีส
่ บ
ุ โดยมีข ้อยกเว ้นตามทีร่ ะบุไว ้ในย่อหน ้าที่ 6 และ 7 ด ้านล่าง ดังนัน
้
คุณจึงไม่ควรให ้ลูกค ้าหรือบุคคลทีส
่ ามอืน
่ ใดดาเนินการหรือใช ้งานผลิตภัณฑ์ไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม เป็ นต ้น
6.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดาเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้ Milestone Federated Architecture ได ้
โดยมีเงือ
่ นไขว่าคุณต ้องได ้รับการอนุญาตทีจ
่ าเป็ นและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในการดาเนินการเฝ้ าระวังโดยมีข ้อยกเว ้นตามทีร่ ะบุไ
ว ้ในย่อหน ้าที่ 7 ด ้านล่าง
7.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดาเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้ Milestone Interconnect ได ้
้ สิทธิการใช ้งานกล ้อง Milestone Interconnect
โดยมีเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลทีส
่ ามซือ
สาหรับกล ้องทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้ในระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได ้ และ ข)
คุณได ้รับการอนุญาตทีจ
่ าเป็ นและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในการดาเนินการเฝ้ าระวัง
8.
เมือ
่ มีการใช ้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรแกรมแผนทีข
่ องบุคคลทีส
่ าม (เช่น Google Maps, Microsoft® BingTM Maps หรือ
OpenStreetMap)
เป็ นหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู ้เดียวในการรับรองว่าคุณได ้รับสิทธิต
์ ามกฎหมายทีเ่ พียงพอในการใช ้โปรแกรมแผน
ทีด
่ ังกล่าว และรับรองว่าการใช ้งานเป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของโปรแกรมของบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้งาน
9.
คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช ้ข ้อมูลจากผู ้สนับสนุน OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)© สิทธิใ์ ด ๆ
ในเนื้อหาเฉพาะของฐานข ้อมูลจะได ้รับอนุญาตภายใต ้สิทธิก
์ ารใช ้งานเนื้อหาจากฐานข ้อมูล:
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/ ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ คุณยังยอมรับว่าจะเคารพนโยบายการใช ้ไทล์
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles)
รวมถึงการจากัดการใช ้ในปริมาณมากในส่วนของการดาวน์โหลดไทล์ปริมาณมากและทีไ่ ม่จาเป็ น
ั การใช ้งาน AAC ข ้อกาหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช ้: AAC
10. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มฟ
ี ั งก์ชน
เป็ นเทคโนโลยีทไี่ ด ้รับใบอนุญาตและดังนัน
้ จึงต ้องใช ้ใบอนุญาตภายใต ้สิทธิบัตรในกลุม
่ สิทธิบัตร AAC ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สามารถขอใบอนุญาต AAC ได ้จาก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจานวนจากัดจาก
ั การใช ้งาน AAC
Milestone Systems ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของคุณได ้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Milestone ทีร่ องรับฟั งก์ชน
ิ ธิการใช ้งานพืน
จะมีใบอนุญาตไคลเอนต์การดูทม
ี่ ส
ี ท
้ ฐานจานวน 2 ใบ หากต ้องการใบอนุญาตไคลเอนต์การดูมากกว่า 2 ใบ
้ ชุดใบอนุญาตเพิม
คุณจาเป็ นต ้องซือ
่ เติมเพิม
่
11. คุณยอมรับข ้อกาหนดทีร่ ะบุวา่ สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได ้มากเท่าใดก็ได ้
ตราบเท่าทีค
่ ณ
ุ มีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูข ้อกาหนดทั่วไปของ EULA ในหัวข ้อ “ใบอนุญาต การติดตัง้
รวมทัง้ เงือ
่ นไขและข ้อจากัดการใช ้งาน” ทีก
่ าหนดว่าจาเป็ นต ้องมีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์หนึง่ ฉบับต่อกล ้อง IP
่ มต่อกับระบบ
หนึง่ ตัวหรืออุปกรณ์ IP อืน
่ ๆ ทีเ่ ชือ
5.

Milestone XProtect® Professional+
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Professional+ ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ส่วนประกอบของ "เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ไม่จากัดจานวนซึง่ ถูกกาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ และอาจรวมถึง เซิรฟ
์ เวอร์สารองข ้อมูลเมือ
่ เกิดการล ้มเหลว แบบคลัสเตอร์ตอ
่ หนึง่ คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
2.
ส่วนประกอบของ "เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ไม่จากัดจานวนซึง่ ถูกกาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ ต ้องได ้รับการจัดการโดย เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ ทีก
่ าหนดตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น
3.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
4.
การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)
5.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอืน
่ ทีท
่ างานให ้แก่คณ
ุ
ื สวนเหตุการณ์ให ้แก่คณ
รวมถึงเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจทีส
่ บ
ุ เท่านัน
้ โดยมีข ้อยกเว ้นตามทีร่ ะบุไว ้ในย่อหน ้าที่ 6 ด ้านล่าง ดังนัน
้
คุณจึงไม่ควรให ้ลูกค ้าหรือบุคคลทีส
่ ามอืน
่ ใดดาเนินการหรือใช ้งานผลิตภัณฑ์ไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม เป็ นต ้น
6.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดาเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้ Milestone Interconnect ได ้
้ ใบอนุญาตใช ้งานกล ้อง Milestone Interconnect
โดยมีเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลทีส
่ ามซือ
สาหรับอุปกรณ์ทส
ี่ ามารถเข ้าถึงได ้ในระบบ Milestone XProtect Corporate ส่วนกลางได ้ และ ข)
คุณได ้รับการอนุญาตทีจ
่ าเป็ นและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในการดาเนินการเฝ้ าระวัง
ั การใช ้งาน AAC ข ้อกาหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช ้: AAC
7.
Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มฟ
ี ั งก์ชน
เป็ นเทคโนโลยีทไี่ ด ้รับใบอนุญาตและดังนัน
้ จึงต ้องใช ้ใบอนุญาตภายใต ้สิทธิบัตรในกลุม
่ สิทธิบัตร AAC ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สามารถขอใบอนุญาต AAC ได ้จาก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจานวนจากัดจาก
ั การใช ้งาน AAC
Milestone Systems ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของคุณได ้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Milestone ทีร่ องรับฟั งก์ชน
ิ ธิการใช ้งานพืน
จะมีใบอนุญาตไคลเอนต์การดูทม
ี่ ส
ี ท
้ ฐานจานวน 2 ใบ หากต ้องการใบอนุญาตไคลเอนต์การดูมากกว่า 2 ใบ
้ ชุดใบอนุญาตเพิม
คุณจาเป็ นต ้องซือ
่ เติมเพิม
่
8.
คุณยอมรับข ้อกาหนดทีร่ ะบุวา่ สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได ้มากเท่าใดก็ได ้
ตราบเท่าทีค
่ ณ
ุ มีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูข ้อกาหนดทั่วไปของ EULA ในหัวข ้อ “ใบอนุญาต การติดตัง้
รวมทัง้ เงือ
่ นไขและข ้อจากัดการใช ้งาน” ทีก
่ าหนดว่าจาเป็ นต ้องมีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์หนึง่ ฉบับต่อกล ้อง IP
่ มต่อกับระบบ
หนึง่ ตัวหรืออุปกรณ์ IP อืน
่ ๆ ทีเ่ ชือ

Milestone XProtect® Express+
การติดตงและการใช้
ั้
งาน – สาหรับ XProtect Express+ ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ส่วน “เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ” ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์หนึง่ (1) เครือ
่ ง หรือหลายเครือ
่ ง ทีก
่ าหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ และ เซิรฟ
์ เวอร์สารองข ้อมูลเมือ
่ เกิดการล ้มเหลว แบบกลุม
่ ต่อหนึง่ คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

ส่วน "เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ได ้หนึง่ (1) เครือ
่ งทีถ
่ ก
ู กาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ ต ้องได ้รับการจัดการโดย เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ ทีก
่ าหนดตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอืน
่ ทีท
่ างานให ้แก่คณ
ุ
ื สวนเหตุการณ์ให ้แก่คณ
รวมถึงเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจทีส
่ บ
ุ เท่านัน
้ โดยมีข ้อยกเว ้นตามทีร่ ะบุไว ้ในย่อหน ้าที่ 6 ด ้านล่าง ดังนัน
้
คุณจึงไม่ควรให ้ลูกค ้าหรือบุคคลทีส
่ ามอืน
่ ใดดาเนินการหรือใช ้งานผลิตภัณฑ์ไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม เป็ นต ้น
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดาเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้ Milestone Interconnect ได ้
้ ใบอนุญาตใช ้งานกล ้อง Milestone Interconnect
โดยมีเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลทีส
่ ามซือ
สาหรับอุปกรณ์ทส
ี่ ามารถเข ้าถึงได ้ในระบบ Milestone XProtect Corporate ส่วนกลางได ้ และ ข)
คุณได ้รับการอนุญาตทีจ
่ าเป็ นและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในการดาเนินการเฝ้ าระวัง
ั การใช ้งาน AAC ข ้อกาหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช ้: AAC
Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มฟ
ี ั งก์ชน
เป็ นเทคโนโลยีทไี่ ด ้รับใบอนุญาตและดังนัน
้ จึงต ้องใช ้ใบอนุญาตภายใต ้สิทธิบัตรในกลุม
่ สิทธิบัตร AAC ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สามารถขอใบอนุญาต AAC ได ้จาก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจานวนจากัดจาก
ั การใช ้งาน AAC
Milestone Systems ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของคุณได ้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Milestone ทีร่ องรับฟั งก์ชน
ิ ธิการใช ้งานพืน
จะมีใบอนุญาตไคลเอนต์การดูทม
ี่ ส
ี ท
้ ฐานจานวน 2 ใบ หากต ้องการใบอนุญาตไคลเอนต์การดูมากกว่า 2 ใบ
้ ชุดใบอนุญาตเพิม
คุณจาเป็ นต ้องซือ
่ เติมเพิม
่
คุณยอมรับข ้อกาหนดทีร่ ะบุวา่ สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได ้มากเท่าใดก็ได ้
ตราบเท่าทีค
่ ณ
ุ มีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูข ้อกาหนดทั่วไปของ EULA ในหัวข ้อ “ใบอนุญาต การติดตัง้
รวมทัง้ เงือ
่ นไขและข ้อจากัดการใช ้งาน” ทีก
่ าหนดว่าจาเป็ นต ้องมีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์หนึง่ ฉบับต่อกล ้อง IP
่ มต่อกับระบบ
หนึง่ ตัวหรืออุปกรณ์ IP อืน
่ ๆ ทีเ่ ชือ

Milestone XProtect® Essential+
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Essential+ ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ส่วน “เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ” ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์หนึง่ (1) เครือ
่ ง หรือหลายเครือ
่ ง ทีก
่ าหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ และ เซิรฟ
์ เวอร์สารองข ้อมูลเมือ
่ เกิดการล ้มเหลว แบบกลุม
่ ต่อหนึง่ คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
2.
ส่วน "เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ได ้หนึง่ (1) เครือ
่ งทีถ
่ ก
ู กาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ ต ้องได ้รับการจัดการโดย เซิรฟ
์ เวอร์การจัดการ ทีก
่ าหนดตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น
3.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
4.
การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)
5.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้เพือ
่ จุดประสงค์ในการเฝ้ าระวังหรือเพือ
่ บันทึกวิดโี อในสถานประกอบการหรือพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ เป็ นเจ ้าของหรือเป็ นผู ้
ควบคุมเท่านัน
้ ดังนัน
้ คุณจึงไม่ควรใช ้ผลิตภัณฑ์เพือ
่ การเฝ้ าระวังในสถานประกอบการหรือพืน
้ ทีข
่ องลูกค ้าของคุณ เป็ นต ้น
6.
กล่าวโดยรวมคือ ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ภายใต ้ EULA นี้ จะสามารถใช ้กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได ้สูงสุดจานวน 8 เครือ
่ งเท่านัน
้
อุปกรณ์ IP ได ้แก่ กล ้อง ตัวแปลงสัญญาณ หรืออุปกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ ทีม
่ ก
ี ารจัดการผ่านหมายเลข IP
เฉพาะทีไ่ ม่ซ้ากันในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ จาเป็ นต ้องมีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์หนึง่ ฉบับต่ออุปกรณ์ IP
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ สาหรับอุปกรณ์ IP แต่ละตัวทีเ่ ชือ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์ IP ทีไ่ ด ้รับอุนญาต
หนึง่ ตัวทีเ่ ชือ
จาเป็ นต ้องมีใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ด ้วย แม ้ว่าใบอนุญาตสาหรับอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ได ้เปิ ดใช ้งานในผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ IP
่ มต่อกล ้องอนาล็อกสูงสุดถึง 16 ตัว จะถือเป็ นอุปกรณ์
ทีม
่ เี ลนส์หรือเซ็นเซอร์หลายตัวและมีตัวแปลงสัญญาณทีร่ องรับการเชือ
IP เดียว เนื่องจากเป็ นข ้อยกเว ้นเฉพาะ โปรดตรวจสอบรายการอุปกรณ์ IP ทีร่ องรับได ้ที่
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
่ มต่ออินเทอร์เน็ตเพือ
้ และเพือ
ผลิตภัณฑ์นี้จาเป็ นต ้องเชือ
่ ทาการติดตัง้ ให ้เสร็จสิน
่ เปิ ดใช ้งานใบอนุญาต
7.
ผลิตภัณฑ์ไม่มก
ี ารสนับสนุนใด ๆ ยกเว ้นข ้อมูลสนับสนุนทีส
่ ามารถดูได ้บนเว็บไซต์ของ Milestone
ตามทีแ
่ จ ้งให ้คุณทราบในกล่องข ้อมูลของผลิตภัณฑ์

XProtect Clients
Milestone XProtect® Smart Client
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Smart Client ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการติดตัง้ และใช ้สาเนาของผลิตภัณฑ์ได ้ไม่จากัดจานวน โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
2.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ หรือ Milestone Husky NVR เท่านัน
้
เมือ
่ ใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ หรือ Milestone Husky NVR
ผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อน
ื่ ของ Milestone ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้
และกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลทีส
่ ามซึง่ สร ้างจากชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Milestone
หรือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
3.
เมือ
่ ใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้อย่างเป็ นทางการ
ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลทีส
่ ามซึง่ สร ้างจากชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับแพลตฟอร์มกา
รรวมระบบของ Milestone
4.
การใช ้งานผลิตภัณฑ์นี้จากัดภายใต ้ข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อเพิม
่ เติมด ้วย
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Milestone XProtect® Web Client
การใช้งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Web Client ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการใช ้ผลิตภัณฑ์กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยไม่จากัดจานวน
โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
การใช ้ Milestone XProtect Web Client หมายความว่า คุณยอมรับข ้อกาหนดทั่วไปของ Milestone ใน EULA นี้
2.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่
านัน
้
3.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับเซิรฟ
์ เวอร์ XProtect Mobile ของ Milestone
รุ่นทีร่ องรับอย่างเป็ นทางการหรือระบบการประเมินผลผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ Milestone จัดให ้เท่านัน
้ โปรดดู
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/

XProtect® Mobile
Milestone XProtect® Mobile

การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ไคลเอ็นต์ XProtect Mobile ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการติดตัง้ และใช ้สาเนาของผลิตภัณฑ์ได ้ไม่จากัดจานวน โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
2.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับเซิรฟ
์ เวอร์ XProtect Mobile
รุ่นทีร่ องรับอย่างเป็ นทางการหรือระบบการประเมินผลผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ Milestone จัดให ้เท่านัน
้ โปรดดูที่
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-upxprotect-mobile/
ั การทางานของวิดโี อพุชอยูภ
3.
การใช ้ฟั งก์ชน
่ ายใต ้การอนุญาตสิทธิก
์ ารใช ้งานในผลิตภัณฑ์ XProtect
ื่ แต่ละรายของไคลเอ็นต์
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อหรือ Milestone Husky NVR ทีม
่ ก
ี ารใช ้งานร่วมกัน ซึง่ ผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
XProtect Mobile
ั การทางานของวิดโี อพุชจาเป็ นต ้องใช ้สัญญาอนุญาตการใช ้งานกล ้องถ่ายรูปหนึง่ (1)
ต ้องการตรวจสอบให ้แน่ใจว่าฟั งก์ชน
รายการในผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อหรือ Milestone Husky NVR
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์เซิรฟ
์ เวอร์ XProtect Mobile ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการติดตัง้ และใช ้สาเนาของผลิตภัณฑ์ได ้ไม่จากัดจานวน โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
2.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อหรือ Milestone Husky NVR
ทีม
่ ก
ี ารให ้สิทธิโ์ ดยถูกต ้องเท่านัน
้
3.
การใช ้งานเซิรฟ
์ เวอร์ XProtect Mobile อยูภ
่ ายใต ้ข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR ทีใ่ ช ้ร่วมกันเพิม
่ เติมด ้วย
4.
การยอมรับ EULA ฉบับนี้ หมายความว่า
่ มต่อกับเซิรฟ
คุณยอมรับข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขในนามของผู ้ใช ้ซึง่ คุณอนุญาตให ้มีการเชือ
์ เวอร์ XProtect Mobile
ในส่วนของการใช ้งาน XProtect Mobile และ XProtect Web Client
่ มต่อแบบสมาร์ท วิดโี อพุช และมือถือ
5.
การใช ้งานการแจ ้งเตือนการเชือ
่ มต่อเครือข่าย เช่น
เป็ นการใช ้งานโดยขึน
้ อยูก
่ ับบริการของบุคคลทีส
่ ามและการเชือ
่ สารไร ้สาย นอกจากข ้อจากัดทั่วไปในความรับผิดของ Milestone ทีร่ ะบุไว ้ในส่วน
บริการการแจ ้งเตือนและเครือข่ายการสือ
“ข ้อจากัดความรับผิด” ข ้างต ้น Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ทีเ่ กิดจากการใช ้งานหรือไม่สามารถใช ้งานได ้
ในขอบเขตนี้ทงั ้ โดยตรงหรือโดยอ ้อมทีเ่ กิดจากเครือข่ายของบุคคลทีส
่ ามหรือองค์ประกอบการบริการทีใ่ ช ้เพือ
่ ให ้ความสามารถ
มีการใช ้งานเหล่านี้ได ้
่ มต่อแบบสมาร์ทและการพุชผ่านมือถือ อยูใ่ นการกาหนดเงือ
6.
การใช ้งานการแจ ้งเตือนการเชือ
่ นไขโดยสัญญาการบริการ
Milestone Care Plus เท่านัน
้ Milestone
จะไม่ยอมรับความรับผิดสาหรับการหยุดชะงักทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในการบริการโดยมีสาเหตุจากความล ้มเหลวในการต่ออายุการคุ ้มครอ
งของ Milestone Care Plus ในเวลาทีก
่ าหนด
7.
อาจมีคา่ ใช ้จ่ายของบุคคลทีส
่ ามเพิม
่ เติมสาหรับการใช ้บริการ XProtect Mobile รวมถึง แต่ไม่จากัดไว ้เพียง
่ สารและการสมัครบริการของบุคคลทีส
ค่าใช ้จ่ายในการติดต่อสือ
่ าม

่ นประกอบ
ผลิตภ ัณฑ์เสริมและสว
Milestone XProtect® Access
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Access ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ (ผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ ใด ๆ ยกเว ้น XProtect Essential+) หรือ Milestone Husky NVR (ผลิตภัณฑ์ Milestone Husky
้ หรือการสมัครสมาชิกอย่างถูกต ้องเท่านัน
NVR ใด ๆ ยกเว ้น Milestone Husky M10) ทีไ่ ด ้รับสิทธิโ์ ดยผ่านทางการซือ
้
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2.
3.

4.
5.

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทางานจาก XProtect Management Applications/XProtect Management Clients และ XProtect
่ มต่อกับระบบซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ XProtect หรือ Milestone Husky NVR ได ้โดยไม่จากัดจานวน
Smart Clients ทีเ่ ชือ
่ สารกับระบบของบุคคลทีส
เพือ
่ อานวยความสะดวกในการสือ
่ าม ส่วนเสริมของ XProtect Access
สามารถติดตัง้ ได ้บนเซิรฟ
์ เวอร์ลาดับเหตุการณ์ในระบบซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ XProtect หรือ Milestone Husky NVR
โดยไม่จากัดจานวน ปนอกจากข ้อจากัดทั่วไปในความรับผิดของ Milestone ทีร่ ะบุไว ้ในส่วน “ข ้อจากัดความรับผิด” ข ้างต ้น
Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ทีเ่ กิดจากการใช ้งานหรือการไม่สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์เมือ
่ มีบค
ุ คลอืน
่ นอกเหนือจาก
Milestone เป็ นผู ้ให ้บริการส่วนเสริม หรือใช ้ส่วนเสริม XProtect Access ของ Milestone
กับผลิตภัณฑ์หรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ของบุคคลทีส
่ ามทีไ่ ม่ได ้ออกแบบและตรวจสอบมาเพือ
่ ใช ้งานร่วมกับส่วนเสริม นอกจากนี้
Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ
ทีเ่ กิดจากการใช ้งานหรือการไม่สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากข ้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ของบุคคลทีส
่ ามใด ๆ ทีใ่ ช ้งานร่วมกับ
XProtect Access
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ และ Milestone Husky NVR
ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้อย่างเป็ นทางการเท่านัน
้
XProtect Access สามารถใช ้กับประตูตา่ ง ๆ
้ และลงทะเบียนไว ้สาหรับผลิตภัณฑ์นี้ภายใต ้คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
ได ้ตามจานวนใบอนุญาตของประตูทค
ี่ ณ
ุ ได ้ซือ

Milestone XProtect® LPR
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect LPR ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ (ผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ ใด ๆ ยกเว ้น XProtect Essential+) หรือ Milestone Husky NVR (ผลิตภัณฑ์ Milestone Husky
้ หรือการสมัครสมาชิกอย่างถูกต ้องเท่านัน
NVR ใด ๆ ยกเว ้น Milestone Husky M10) ทีไ่ ด ้รับสิทธิโ์ ดยผ่านทางการซือ
้
2.
XProtect LPR สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ได ้ไม่จากัดจานวน ซึง่ ถูกกาหนดให ้เป็ นเซิรฟ
์ เวอร์ XProtect LPR
ต่อหนึง่ คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
3.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
4.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ และ Milestone Husky NVR
ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้อย่างเป็ นทางการเท่านัน
้ เมือ
่ ใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้อย่างเป็ นทางการ
ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลทีส
่ ามซึง่ สร ้างจาก
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
5.
ส่วนเสริม XProtect LPR สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ได ้ไม่จากัดจานวน
ซึง่ ถูกกาหนดให ้เป็ นเซิรฟ
์ เวอร์ลาดับเหตุการณ์หรือเซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ หรือบนคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้โปรแกรม Management
Client
6.
XProtect LPR สามารถใช ้กับกล ้องต่าง ๆ ได ้ตามจานวนสิทธิการใช ้งานกล ้อง LPR
้ และลงทะเบียนไว ้สาหรับผลิตภัณฑ์นี้ภายใต ้คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
ทีค
่ ณ
ุ ได ้ซือ
7.
XProtect LPR License Plate Library สามารถใช ้งานบน XProtect LPR Server ได ้โดยไม่จากัดจานวน
8.
XProtect LPR สามารถใช ้กับ XProtect LPR License Plate Library (ไลบรารีเพลตใบอนุญาต XProtect LPR)
้ และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามคียใ์ ช ้งานโปรแกรมเท่านัน
ได ้ตามจานวนทีค
่ ณ
ุ ได ้ซือ
้

Milestone XProtect® Transact
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Transact ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ (ผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect VMS ใด
ๆ ยกเว ้น XProtect Essential+) หรือ Milestone Husky NVR (ผลิตภัณฑ์ Milestone Husky NVR ใด ๆ ยกเว ้น Husky M10)
้ หรือการสมัครสมาชิกอย่างถูกต ้องเท่านัน
ทีไ่ ด ้รับสิทธิโ์ ดยผ่านทางการซือ
้
2.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทางานจาก XProtect Management Applications/XProtect Management Clients และ XProtect
่ มต่อกับระบบซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ XProtect หรือ Milestone Husky NVR ได ้โดยไม่จากัดจานวน
Smart Clients ทีเ่ ชือ
3.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ และ Milestone Husky NVR
ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้อย่างเป็ นทางการเท่านัน
้ เมือ
่ ใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้อย่างเป็ นทางการ
ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลทีส
่ ามซึง่ สร ้างจาก
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
่ มต่อต ้นทางได ้ตามจานวนใบอนุญาตการเชือ
่ มต่อทีค
้ และลงทะเบียนไว ้ภายใต ้คียใ์ ช ้ง
4.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้กับการเชือ
่ ณ
ุ ได ้ซือ
านโปรแกรมทีใ่ ช ้งานโดย XProtect Transact ทีก
่ าหนดไว ้

Milestone XProtect® Smart Wall
ใช้ – สาหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Smart Wall ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้: Milestone
ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการใช ้ผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์สามารถใช ้กับระบบ XProtect Corporate โดยไม่ต ้องออกใบอนุญาตแบบแยก ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับ
ิ ธิการใช ้งานพืน
้ หรือการสมัครสมาชิกอย่างถูกต ้อง
XProtect Expert ทีส
่ ท
้ ฐาน XProtect Smart Wall มาจากการซือ
่ มต่อกับระบบ XProtect
2.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทางานจาก XProtect Management Clients และ XProtect Smart Client ทีเ่ ชือ
Corporate โดยไม่จากัดจานวน
3.
การใช ้งานผลิตภัณฑ์นี้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อเพิม
่ เติมด ้วย
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Milestone XProtect® Screen Recorder
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Screen Recorder ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
ซึง่ ใช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาได ้โดยไม่จากัดจานวน (จากนี้ไปจะเรียกว่า
คอมพิวเตอร์)
2.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้เพือ
่ จุดประสงค์ในการเฝ้ าระวังหรือเพือ
่ บันทึกภาพเคลือ
่ นไหวบนคอมพิวเตอร์ทค
ี่ ณ
ุ เป็ นเจ ้าของหรือเป็ นผู ้คว
บคุมเท่านัน
้ ดังนัน
้ คุณจึงไม่ควรใช ้ผลิตภัณฑ์เพือ
่ การเฝ้ าระวังบนคอมพิวเตอร์ของลูกค ้าของคุณ เป็ นต ้น
3.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อของ Milestone และ Milestone Husky NVR
เท่านัน
้
4.
สาหรับการใช ้งานผลิตภัณฑ์แต่ละจุดนัน
้ จะต ้องใช ้ใบอนุญาตของกล ้องหนึง่ (1) ใบอนุญาตในผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR
5.
การใช ้งานผลิตภัณฑ์นี้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อของ
Milestone หรือ Milestone Husky NVR เพิม
่ เติมด ้วย

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins

การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Input Unit Plug-ins ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้อาจต ้องใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Smart Client เท่านัน
้ เมือ
่ ใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR
และต ้องอยูภ
่ ายใต ้ข ้อจากัดในการติดตัง้ และใช ้งานสาหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามทีร่ ะบุใน EULA นี้
2.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ไม่จากัดจานวนภายใต ้คียใ์ ช ้งานโปรแกรมหนึง่ (1) รหัส
ตราบเท่าทีค
่ อมพิวเตอร์แต่ละเครือ
่ งเหล่านี้มใี บอนุญาตทีถ
่ ก
ู ต ้องสาหรับผลิตภัณฑ์

Milestone XProtect® Device Pack
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์แพคเกจไดร์เวอร์กล ้อง Milestone XProtect ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้และแพคเกจไดรเวอร์กล ้องแต่ละแพคเกจสามารถใช ้ได ้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้อย่างเป็ นทางการ
2.
ผลิตภัณฑ์นี้และแพคเกจไดรเวอร์กล ้องแต่ละแพคเกจควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิต
ภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
3.
ผลิตภัณฑ์นี้และแพคเกจไดรเวอร์กล ้องแต่ละแพคเกจสามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ได ้ไม่จากัดจานวน ทีถ
่ ก
ู กาหนดให ้เป็ น
เซิรฟ
์ เวอร์บันทึกภาพ, เซิฟเวอร์สารองการบันทึกอัตโนมัตห
ิ รือ NVR

Milestone ONVIF Bridge
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ Milestone ONVIF Bridge ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
2.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ XProtect ของ Milestone (ยกเว ้น XProtect Essential+) หรือ
Milestone Husky NVR ทีส
่ นับสนุน Milestone Integration Platform และมีการให ้สิทธิโ์ ดยถูกต ้องเท่านัน
้

Milestone DirectShow Filter
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ Milestone DirectShow Filter (“DirectShow Filter”)
ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการติดตัง้ และใช ้งาน DirectShow Filter โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
DirectShow Filter
สามารถติดตัง้ บนคอมพิวเตอร์ซงึ่ ใช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาได ้โดยไม่จากัดจานวน
(จากนี้ไปจะเรียกว่า คอมพิวเตอร์)
2.
DirectShow Filter สามารถใช ้งาน (ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ
หรือบุคคลอืน
่ ทีท
่ างานให ้แก่คณ
ุ
3.
DirectShow Filter อาจสามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อของ Milestone หรือ Milestone
Husky NVR เท่านัน
้ ห ้ามใช ้งานผลิตภัณฑ์นี้แยกต่างหาก หรือใช ้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone ทีไ่ ม่ได ้รับการอนุมัต ิ
หรือใช ้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ของ Milestone
4.
การใช ้งาน DirectShow Filter อยู่ภายใต ้ข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR เพิม
่ เติมด ้วย
5.
ผู ้ใช ้ยอมรับและรับรองว่าจะไม่ใช ้ DirectShow Filter หรือเครือ
่ งมือทางเทคนิคอืน
่ ใดในลักษณะทีท
่ าให ้ผลิตภัณฑ์ Milestone
ถูกนาใช ้ไปในทางทีล
่ ะเมิดข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ของ Milestone หรือระบบการออกใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์นัน
้
6.
ถึงแม ้ว่า Milestone จะมุง่ มั่นทีจ
่ ะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสูง และทาให ้ผลิตภัณฑ์เข ้ากันได ้กับรุ่นใหม่ ๆ ในอนาคต
ผู ้ใช ้ผลิตภัณฑ์เข ้าใจและยอมรับเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ ก) ผลิตภัณฑ์อาจมีเนื้อหา เอกสาร
หรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและซอร์สโค ้ดทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง ก่อให ้เกิดความเข ้าใจผิด หรือล ้าสมัย ข)
ผลิตภัณฑ์อาจใช ้งานร่วมกันไม่ได ้กับผลิตภัณฑ์ Milestone รุ่นก่อนหน ้า รุ่นปั จจุบัน หรือรุ่นอนาคต ค)
ั การทางานบางอย่างหรือมีบางส่วนไม่สมบูรณ์
ผลิตภัณฑ์อาจขาดฟั งก์ชน
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Milestone XProtect® Download Manager
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Download Manager (“Download Manager”)
ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการติดตัง้ และใช ้สาเนาของ Download Manager
ได ้ไม่จากัดจานวนโดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
Download Manager ควรใช ้กับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามที่ Download Manager
ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
2.
Download Manager ต ้องใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect ทีม
่ าด ้วยกันเท่านัน
้ (ผลิตภัณฑ์ XProtect ดัง้ เดิม)
เมือ
่ ใช ้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ดัง้ เดิม Download Manager จะสามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อน
ื่ ของ Milestone
ทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้ และกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลทีส
่ ามซึง่ สร ้างจากชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Milestone
หรือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
3.
การใช ้งาน Download Manager อยูภ
่ ายใต ้ข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์ XProtect
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ เพิม
่ เติมด ้วย

Milestone Software® Manager
การติดตงและใช้
ั้
งาน – สาหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Milestone Software Manager (“Software Manager”)
ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการติดตัง้ และใช ้สาเนาของ Software Manager ได ้ไม่จากัดจานวน
โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
Software Manager ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามที่ Software Manager
ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้ หรือใช ้กับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารอืน
่ ใดในอนาคตซึง่ Milestone
ยืนยันว่าได ้รับการสนับสนุนโดย Software Manager โปรดดู https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-andadd-ons/milestone-addons/utilities/
2.
Software Manager ควรใช ้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect ทีเ่ หมาะสมตามที่ Software Manager
ได ้รับการออกแบบมาแต่แรกเท่านัน
้ หรือผลิตภัณฑ์ในอนาคตซึง่ Milestone ยืนยันว่าได ้รับการสนับสนุนโดย Software
Manager โปรดดู https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
3.
การใช ้ Milestone Software Manager ติดตัง้ หรืออัปเดตผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect
จากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์เครือ
่ งอืน
่ เป็ นผลให ้คุณได ้รับการพิจารณาว่าเป็ นผู ้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์เหล่านัน
้
("คอมพิวเตอร์ระยะไกล") ในฐานะผู ้ดูแลระบบ คุณมีหน ้าทีร่ ับรองว่าผู ้ใช ้คอมพิวเตอร์ระยะไกลเข ้าใจและยอมรับ EULA
ของผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect ทีไ่ ด ้รับการติดตัง้ หรืออัปเดตโดยใช ้ Milestone Software Manager
แม ้แต่ในกรณีของขัน
้ ตอนการติดตัง้ สาหรับผู ้ใช ้คอมพิวเตอร์ระยะไกลแบบอัตโนมัตแ
ิ ละผู ้ใช ้อาจไม่ได ้เห็นขัน
้ ตอนดังกล่าว
การติดตัง้ หรืออัปเดตผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect จากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลแสดงว่า
คุณยอมรับหน ้าทีน
่ ี้ในฐานะผู ้ดูแลระบบ
รวมถึงหน ้าทีแ
่ ละภาระรับผิดชอบในการทาให ้ผู ้ใช ้คอมพิวเตอร์ระยะไกลยึดมั่นและปฏิบัตต
ิ าม EULA นี้

Husky
Milestone Husky™ X-series NVRs

การติดตงและการใช้
ั้
งาน – สาหรับผลิตภัณฑ์ Milestone Husky™ X-ซีรส
ี ์ NVRs (โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:
Milestone Husky™ X2 และ Milestone Husky™ X8 ซึง่ รวมถึงตัวแปรทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้)
ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ XProtect และโปรแกรมอรรถประโยชน์ทส
ี่ ง่ มอบพร ้อมผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแค่ Husky
Assistant และ Husky Recovery Tool
สามารถและอาจใช ้พร ้อมกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัตก
ิ ารทีม
่ ก
ี ารส่งมอบได ้
2.
ข ้อมูลอัปเดตซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์และรูปภาพการกู ้คืนที่ Milestone จัดหาให ้สาหรับผลิตภัณฑ์
อาจจะและสามารถใช ้ได ้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เท่านัน
้
3.
ผลิตภัณฑ์จะโหลดมาล่วงหน ้าพร ้อมกับซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ XProtect การใช ้ซอฟต์แวร์การจัดการวิดโี อ XProtect
จะต ้องเป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขสาหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะด ้าน (อ ้างอิงข ้อมูลจากส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องใน EULA ฉบับนี้)
และเงือ
่ นไขตามการใช ้งานของคียใ์ ช ้งานโปรแกรมทีไ่ ด ้รับและผ่านการลงทะเบียนอย่างเหมาะสม
4.
ผลิตภัณฑ์จะรวมถึงระบบปฏิบัตก
ิ าร Microsoft Windows ทีฝ
่ ั งอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาต Microsoft Windows ทีร่ วมอยูน
่ ัน
้
จะให ้สิทธิในการเข ้าถึงการอัปเดตระบบปฏิบัตก
ิ าร Microsoft Windows ที่ Microsoft อาจจะปล่อยออกมา โดยไม่มค
ี ่าใช ้จ่าย
คุณมีหน ้าทีต
่ ้องดูแลให ้ระบบปฏิบัตก
ิ าร Windows เป็ นปั จจุบันเสมอตามแนวทางปฏิบัตข
ิ อง Microsoft Milestone
ไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องรับผิดชอบต่อความเข ้ากันได ้ของการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตของระบบปฏิบัตก
ิ าร Windows
ั ในอนาคตของระบบปฏิบัตก
และเวอร์ชน
ิ าร Microsoft Windows ทีอ
่ าจจะเปลีย
่ นแปลงการใช ้ทรัพยากรระบบทีม
่ ใี นผลิตภัณฑ์
ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์
ั ทีร่ วมอยูใ่ นปั จจุบัน
ผลิตภัณฑ์ได ้รับการแบ่งสัดส่วนและออกแบบสาหรับระบบปฏิบัตก
ิ าร Microsoft Windows เวอร์ชน
ั อืน
Milestone ไม่อาจรับประกันได ้ถึงความเข ้ากันได ้กับระบบปฏิบัตก
ิ าร Microsoft Windows เวอร์ชน
่ ๆ
5.
ระบบปฏิบัตก
ิ าร Microsoft Windows ทีร่ วมอยูน
่ ัน
้ จะต ้องใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เท่านัน
้
และต ้องไม่นาไปใช ้กับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์อน
ื่ ใด ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขสาหรับการใช ้ระบบปฏิบัตก
ิ าร Microsoft Windows
จะอยูภ
่ ายใต ้การกากับควบคุมโดยข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ของ Microsoft
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Milestone Husky™ M-series NVRs
การติดตงและการใช้
ั้
งาน – สาหรับ Milestone Husky™ NVR Series (โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้: Milestone
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 และ Milestone Husky™ M50 ซึง่ รวมถึงตัวแปรทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้)
ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเริม
่ นาไปใช ้และใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงือ
่ นไขและข ้อจากัดต่อไปนี้:
้ ต ้องยอมรับ EULA ฉบับนี้กอ
้ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ
1.
ผู ้ซือ
่ นการซือ
1.
ซอฟต์แวร์ Milestone Husky NVR ควรจะและสามารถใช ้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัตก
ิ ารทีจ
่ ัดส่งมาด ้วยกันเท่านัน
้ และต ้องใช ้ร่วมกับคียใ์ ช ้งานโปรแกรมทีจ
่ ัดเตรียมให ้โดย Milestone เท่านัน
้
้ ส่วนสาคัญของฮาร์ดแวร์
หากจาเป็ นต ้องเปลีย
่ นชิน
ควรติดตัง้ ซอฟต์แวร์ใหม่อก
ี ครัง้ และเปิ ดใช ้งานด ้วยคียใ์ ช ้งานโปรแกรมใหม่ทไี่ ด ้รับผ่านทางดีลเลอร์ Milestone
ของคุณหรือศูนย์บริการการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ของ Milestone บนเว็บไซต์ของ Milestone ที่ www.milestonesys.com
2.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช ้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอืน
่ ทีท
่ างานให ้แก่คณ
ุ
ื สวนเหตุการณ์ให ้แก่คณ
รวมถึงเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจทีส
่ บ
ุ เท่านัน
้ โดยมีข ้อยกเว ้นตามทีร่ ะบุไว ้ในย่อหน ้าที่ 5 ด ้านล่าง ดังนัน
้
คุณจึงไม่ควรให ้ลูกค ้าหรือบุคคลทีส
่ ามอืน
่ ใดดาเนินการหรือใช ้งานผลิตภัณฑ์ไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม เป็ นต ้น
3.
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้เพือ
่ จุดประสงค์ในการเฝ้ าระวังหรือเพือ
่ บันทึกวิดโี อในสถานประกอบการหรือพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ เป็ นเจ ้าของหรือเป็ นผู ้
ควบคุมเท่านัน
้ ดังนัน
้ คุณจึงไม่ควรใช ้ผลิตภัณฑ์เพือ
่ การเฝ้ าระวังในสถานประกอบการหรือพืน
้ ทีข
่ องลูกค ้าของคุณ เป็ นต ้น
4.
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดาเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลทีส
่ ามทีใ่ ช ้ Milestone Interconnect ได ้
้ สิทธิการใช ้งานกล ้อง Milestone Interconnect
โดยมีเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลทีส
่ ามซือ
สาหรับกล ้องทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้ในระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได ้ และ ข)
คุณได ้รับการอนุญาตทีจ
่ าเป็ นและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในการดาเนินการเฝ้ าระวัง
5.
ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให ้ใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์ได ้ไม่เกินจานวนสูงสุดทีก
่ าหนดไว ้ หากคุณต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม
โปรดสอบถามดีลเลอร์ Milestone ของคุณหรือดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์เกินจานวนสูงสุดทีก
่ าหนดไว ้
้ และได ้รับมาโดยชอบภายใต ้คียใ์ ช ้งานโปรแกรม
และเกินข ้อมูลสิทธิก
์ ารใช ้งานทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ คุณซือ

MIP SDK และ MIP SDK Mobile
การติดตงและการใช้
ั้
งาน - สาหรับ MIP SDK (ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone) และสาหรับ MIP
SDK Mobileมีดังนี้:
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการติดตัง้ และใช ้งานแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น MIP SDK และ MIP SDK Mobile
โดยมีข ้อจากัดดังต่อไปนี้:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

สามารถติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์เพือ
่ ใช ้ในการประเมินหรือพัฒนาได ้ไม่จากัดจานวน
ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช ้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบมาเท่านัน
้
คุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอืน
่ ทีท
่ างานให ้แก่คณ
ุ สามารถใช ้งานผลิตภัณฑ์ได ้ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ ้อม
่ มโยงผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect, ผลิตภัณฑ์ Milestone Husky NVR
สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ได ้เฉพาะในส่วนทีเ่ ชือ
ทีร่ องรับชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone และผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect
่ มโยงกับ Milestone
ทีไ่ ด ้รับอนุญาตสาหรับ OEM ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช ้แยกต่างหาก ในผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เชือ
MIP SDK:
คุณสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์บางส่วนทีไ่ ด ้รับการออกแบบพิเศษให ้เป็ นองค์ประกอบทีจ
่ ัดจาหน่ายต่อให ้แก่บค
ุ คลที่ 3 ได ้
(ไฟล์เหล่านี้เป็ นไฟล์ปฏิบัตก
ิ ารทีร่ ันในโฟลเดอร์ยอ
่ ยต่อไปนี้ของโฟลเดอร์การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์: \bin และโฟลเดอร์
\VpsSamples\bin) และระบุวา่ ข ้อตกลงการอนุญาตให ้ใช ้สิทธิทงั ้ หมด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่ได ้จากัดเพียง รายการทีร่ ะบุไว ้ในไฟล์
“3rd party software terms and conditions.txt” ในโฟลเดอร์ \bin สาหรับโฟลเดอร์การติดตัง้ ของผลิตภัณฑ์
รวมอยูใ่ นการเผยแพร่ซ้าดังกล่าว
ั ทัง้ หมดทีใ่ ช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับอนุญาตจาก
ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับองค์ประกอบของคุณเองโดยเป็ นส่วนหนึง่ ของโซลูชน
Milestone อย่างถูกต ้อง
MIP SDK Mobile:
คุณสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์บางส่วนทีไ่ ด ้รับการออกแบบพิเศษให ้เป็ นองค์ประกอบของรายการทีจ
่ ัดจาหน่ายต่อให ้แก่บค
ุ คล
ที่ 3 ได ้ (ไฟล์เหล่านี้เป็ นไฟล์ปฏิบัตก
ิ ารทีร่ ันในโฟลเดอร์ไลบรารีของโฟลเดอร์ยอ
่ ยการของ MIP SDK Mobile)
และระบุวา่ ข ้อตกลงการอนุญาตให ้ใช ้สิทธิทงั ้ หมด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่ได ้จากัดเพียง รายการทีร่ ะบุไว ้ในไฟล์ “3rd party software
terms and conditions.txt (ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของซอฟต์แวร์สาหรับบุคคลที่ 3)” ในโฟลเดอร์การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
ได ้รวมอยูใ่ นการจัดจาหน่ายต่อดังกล่าว
ั ทัง้ หมดทีใ่ ช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับอนุญาตจาก
ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับองค์ประกอบของคุณเองโดยเป็ นส่วนหนึง่ ของโซลูชน
Milestone อย่างถูกต ้อง
การใช ้ผลิตภัณฑ์จะถูกจากัดตามข ้อกาหนดเกีย
่ วกับมาตรฐานทีอ
่ ้างถึงในข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์
Milestone หรือผลิตภัณฑ์ของ Milestone สาหรับ OEM ทีใ่ ช ้ร่วมกัน
คุณยินยอมและรับประกันว่าจะไม่ใช ้ผลิตภัณฑ์ หรือเครือ
่ งมือทางเทคนิคอืน
่ ๆ
ในลักษณะทีจ
่ ะช่วยให ้ผู ้ใช ้สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ของ Milestone หรือผลิตภัณฑ์ของ Milestone สาหรับ OEM
ได ้ในลักษณะทีอ
่ าจเป็ นการละเมิดข ้อตกลงอนุญาตการใช ้งานกับผู ้ใช ้ทีค
่ รอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์
หรือเจาะหรือหลีกเลีย
่ งระบบการอนุญาตให ้ใช ้สิทธิสาหรับผลิตภัณฑ์ของ Milestone หรือผลิตภัณฑ์ของ Milestone สาหรับ
OEM
่ มต่อหรือรวมเข ้ากับซอฟต์แวร์บุคคลทีส
ผลิตภัณฑ์จะรวมถึงเครือ
่ งมือซอฟต์แวร์และองค์ประกอบทีท
่ าให ้คุณสามารถเชือ
่ ามได ้
ผลิตภัณฑ์ไม่รวมถึงใบอนุญาตสาหรับซอฟต์แวร์บค
ุ คลทีส
่ ามดังกล่าว
ซึง่ คุณต ้องขอรับด ้วยตนเองเพือ
่ วัตถุประสงค์การใช ้งานของคุณ
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Milestone Customer Dashboard
การใช้งาน – สาหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Milestone Customer Dashboard ให ้อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดต่อไปนี้:
ั การทางาน
Milestone ให ้สิทธิแ
์ ก่คณ
ุ ในทีน
่ ี้ในการเปิ ดใช ้งานและใช ้ Milestone Customer Dashboard เมือ
่ เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
ถือว่าคุณยอมรับข ้อกาหนดและข ้อจากัดต่อไปนี้:
1.
คุณตกลงทีจ
่ ะไม่ดัดแปลง แก ้ไข หรือใช ้วิธก
ี ารใด ๆ ในการเปลีย
่ นเพือ
่ ทาลายข ้อมูลทีม
่ ก
ี ารส่งไปยังการบริการออนไลน์
2.
Milestone
่ สารระหว่างผลิตภัณฑ์และการบริการออนไลน์
ไม่รับผิดชอบสาหรับข ้อมูลสูญหายทีม
่ ส
ี าเหตุจากการหยุดชะงักในการสือ
หรือจากการบริการออนไลน์และไคลเอ็นต์ทใี่ ช ้งาน
3.
คุณให ้ความยินยอมในการแชร์การกาหนดค่าระบบและข ้อมูลการทางานร่วมกับบริการ Milestone Customer Dashboard
คัวอย่างเช่น ข ้อมูลระบบดังกล่าวเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ด
ิ พลาดโดยมีสาเหตุจากความล ้มเหลวของกล ้องถ่ายรูป ระบบ หรือเครือข่าย
4.
คุณยังให ้สิทธิแ
์ ก่พันธมิตร Milestone ในการเข ้าถึงการกาหนดค่าระบบและข ้อมูลการทางาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพือ
่ การบริการช่วยเหลือลูกค ้าให ้แก่คณ
ุ เท่านัน
้
5.
นอกจากข ้อจากัดทั่วไปในความรับผิดของ Milestone ทีร่ ะบุไว ้ในส่วน “ข ้อจากัดความรับผิด” ข ้างต ้น Milestone
จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ทีเ่ กิดจากการใช ้งานในทางทีผ
่ ด
ิ ของพันธมิตร Milestone หรือ การไม่สามารถใช ้งานได ้ในการใช ้
Milestone Customer Dashboard
6.
การเข ้าถึงฟี เจอร์บางรายการของ Milestone Customer Dashboard จะต ้องมีสัญญา Milestone Care Plus ทีถ
่ ก
ู ต ้อง โปรดดูที่
https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/ Milestone
จะไม่ยอมรับความรับผิดสาหรับการหยุดชะงักทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในการบริการโดยมีสาเหตุจากความล ้มเหลวในการต่ออายุการคุ ้มครอ
งของ Milestone Care ในเวลาทีก
่ าหนด
7.
อาจมีคา่ ใช ้จ่ายของบุคคลทีส
่ ามเพิม
่ เติมสาหรับการใช ้บริการ Milestone Customer Dashboard ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
่ สาร
ค่าใช ้จ่ายในการติดต่อสือ
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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.

EULA 20200402

2.
3.

4.

5.

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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6.

7.
8.

9.

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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