
   
 

EULA 20200402 
 

ขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้อง Milestone 
 

ฉบบันีเ้ป็นฉบบัแปลมาจากตน้ฉบบัของขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้อง Milestone ในกรณีใด ๆ 
ทีก่ารตคีวามมคีวามคลุมเครอืหรอืขอ้ขดัแยง้ในสว่นของขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชน้ี ้
ก าหนดใหต้น้ฉบบัภาษาองักฤษมผีลบงัคบัเหนอืกวา่ฉบบัแปลนี ้
ตน้ฉบบัภาษาองักฤษของขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ช ้Milestone มตีอ่ทา้ยฉบบัภาษาทอ้งถิน่นี ้ 
 

หมายเหต:ุ หากคณุเป็นดลีเลอรข์อง Milestone หรอืบรษัิทรวมระบบ หรอืก าลังตดิตัง้ผลติภัณฑน์ี้ในนามของบคุคลทีส่าม 
คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรษัิทเหลา่นัน้ยอมรับขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชน้ี้ 
และยนิยอมทีจ่ะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชเ้พือ่ลงทะเบยีนกับ Milestone Systems 
หากมกีารใชตั้วเลอืกการใหค้วามยนิยอมโดยความสมัครใจ 
 

ขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ช ้(End-user License Agreement - EULA) นี้ถอืเป็นขอ้ตกลงทีม่ผีลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคณุ 

(ทัง้ในฐานะบคุคลหรอืนติบิคุคล) กับ Milestone Systems A/S ("Milestone") ในสว่นของผลติภัณฑ ์Milestone 
หรอืโปรแกรมอรรถประโยชน์ของ Milestone ซึง่อาจรวมถงึสว่นประกอบของซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์สือ่ สิง่พมิพ ์
เอกสารอเิล็กทรอนกิสห์รอืเอกสารทางออนไลน์ รวมทัง้เอกสารทีป่รับปรุงหรอืทีม่กีารแกไ้ข ("ผลติภัณฑ"์) 
หากคณุซือ้ผลติภัณฑโ์ดยเป็นสว่นหนึง่ของระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบเซริฟ์เวอรท์ีจ่ัดสง่โดย Milestone 
สว่นประกอบฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ัง้หมดของระบบดังกลา่วจะถอืวา่เป็นสว่นหนึง่ของผลติภัณฑต์ามวัตถปุระสงคข์อง EULA นี้ 
ยกเวน้ สว่นประกอบซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรข์องบคุคลทีส่ามซึง่อยูภ่ายใตใ้บอนุญาตผูใ้ชง้านแยกต่างหากของบคุคลทีส่าม 
ซึง่รวมอยูใ่นเอกสารประกอบของระบบหรอืรวมอยูใ่นระบบ 
 

การตดิตัง้ คัดลอก หรอืใชผ้ลติภัณฑใ์นรูปแบบอืน่ใด จะถอืวา่คณุยอมรับขอ้ผูกพันตามเงือ่นไขของ EULA ฉบับนี้ 
หากคณุไมย่อมรับขอ้ก าหนดของ EULA ฉบับนี้ หา้มตดิตัง้หรอืใชผ้ลติภัณฑ ์แตค่ณุตอ้งสง่คนืผลติภัณฑภ์ายใน 30 
วันหลังการซือ้ผลติภัณฑดั์งกลา่ว พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไปยังสถานทีซ่ือ้เพือ่ขอรับเงนิคนืเต็มจ านวน 
โดยหักคา่ใชจ้่ายดา้นการจัดสง่และการจัดการใด ๆ นโยบายการคนืผลติภัณฑน์ี้ไมม่ผีลบังคับใชห้ากคณุหรอืตัวแทนของคณุ 
รวมถงึดลีเลอร ์Milestone ของคณุ (ในนามของคณุ) ไดย้อมรับ EULA นี้กอ่น หรอืในระหวา่งการซือ้ผลติภัณฑข์องคณุ 
ผลติภัณฑน์ี้ไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายลขิสทิธิแ์ละสนธสิัญญาลขิสทิธิร์ะหวา่งประเทศ 
รวมทัง้กฎหมายและสนธสิัญญาวา่ดว้ยทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ 
โปรดทราบว่านี่เป็นการอนุญาตใหใ้ชง้านสว่นประกอบซอฟตแ์วรท์ัง้หมดของผลติภัณฑน์ี้ ไมใ่ชก่ารขายผลติภัณฑ ์
 

ส าหรับผลติภัณฑข์อง Milestone ทีจ่ าเป็นตอ้งมคียีใ์ชง้านโปรแกรม (SLC) 
ใบอนุญาตทีค่ณุไดรั้บจะถกูก าหนดโดยคยีใ์ชง้านโปรแกรมทีค่ณุไดรั้บเมือ่ซือ้ผลติภัณฑ ์
 

การยอมรบัการอปัเดตจากระยะไกลแบบอตัโนมตั ิปัจจุบันหรอืในอนาคต 
ผูด้แูลระบบในองคก์รของคณุอาจใชเ้ครือ่งมอืหรอืวธิขีองระบบปฏบัิตกิารใด ๆ 
เพือ่อัปเดตหรอืตดิตัง้ผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุจากระยะไกลแบบอัตโนมัต ิตัวอยา่งของเครือ่งมอืนี้ไดแ้ก่ Milestone 
Software Manager ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วเพือ่อัปเดตผลติภัณฑแ์บบอัตโนมัต ิ
จะท าใหค้ณุไมไ่ดร้ับการแจง้เตอืนใหย้อมรับ EULA ของผลติภัณฑใ์หม ่การยอมรับ EULA 
ฉบับปัจจุบันจงึถอืวา่คณุไดม้อบสทิธิก์ารยอมรับ EULA ของการอัปเดตผลติภัณฑใ์นอนาคตใหผู้ดู้แลระบบด าเนนิการในนามของคณุ 
 

การปรบัใช ้AWS Cloud ผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ ของ Milestone ยังน าเสนอในแบบ Amazon Machine 
Image (“AMI”) ภายใตโ้มเดลใบอนุญาตแบบจัดหามาเอง (“BYOL”) หรอืพรอ้มใบอนุญาตส าหรับ Milestone XProtect® Essential+ 
และสามารถปรับใชบ้นโครงสรา้งพืน้ฐานบรกิาร AWS Cloud ไดโ้ดยใชส้ครปิต ์CloudFormation ทีเ่กีย่วขอ้ง 
สครปิตน์ี้จะท าการก าหนดคา่เริม่ตน้ส าหรับการปรับใชง้านผลติภัณฑใ์น Virtual Private Cloud (“VPC”) ใหมภ่ายใตบั้ญช ีAWS 
ของคณุ คณุสามารถแกไ้ขสครปิต ์CloudFormation 
หรอืคา่เริม่ตน้การปรับใชง้านทีส่รา้งขึน้โดยสครปิตไ์ดต้ามขอบเขตความจ าเป็นส าหรับการปรับใชง้านผลติภัณฑใ์นโครงสรา้งพืน้ฐานบริ
การ AWS Cloudทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับคณุสครปิต ์CloudFormation เป็นการน าเสนอ “ตามสภาพ” ทีไ่มม่กีารรับประกันใดๆ 
โดยรวมไปถงึแตไ่มจ่ ากัดแคเ่พยีง การรับประกันโดยนัยในเรือ่งความเหมาะสมส าหรับวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ Milestone 
ปฏเิสธการรับประกันใด ๆ โดยชดัแจง้และจะไมรั่บผดิชอบหากมกีารแกไ้ขสครปิต ์CloudFormation 
หรอืการแกไ้ขคา่เริม่ตน้การปรับใชง้านทีส่รา้งขึน้โดยสครปิต ์
คณุในฐานะผูใ้ชย้อมรับความเสีย่งและความรับผดิชอบทัง้หมดทีเ่กดิจากการปรับใชง้านและการใชผ้ลติภัณฑท์ีถ่กูปรับใชง้านแตเ่พยีงผูเ้
ดยีว 
 

สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา ชือ่และสทิธิท์ัง้หมด รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดไวเ้ฉพาะลขิสทิธิ ์
ทีร่ะบไุวใ้นผลติภัณฑแ์ละทีตั่ง้ไวส้ าหรับผลติภัณฑแ์ละส าเนาใด ๆ ถอืเป็นกรรมสทิธิข์อง Milestone 
หรอืในกรณีของการสนับสนุนผลติภัณฑด์ังกลา่วโดยบรษัิทอืน่ 
จะมเีพยีงชือ่และสทิธิข์องการสนับสนุนเทา่นัน้ทีเ่ป็นของผูอ้อกใบอนญุาต Milestone 
ขอสงวนสทิธิท์ัง้หมดทีไ่มไ่ดม้กีารมอบใหโ้ดยชดัแจง้ 
 

การละเมดิลขิสทิธิข์องบุคคลทีส่าม Milestone 
มคีวามรับผดิชอบในการรับรองวา่ผลติภัณฑน์ี้ไมล่ะเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลทีส่ามใด ๆ อยา่งไรก็ตาม 
ในสว่นของสทิธบัิตร เฉพาะ (ก) สทิธบัิตรทีไ่ดรั้บสทิธิแ์ละเผยแพร่ในสหรัฐอเมรกิาหรอืสหภาพยโุรปในวันทีค่ณุซือ้ และ (ข) 
เฉพาะในกรณีทีผ่ลติภัณฑน์ี้เป็นการละเมดิสทิธิเ์มือ่ใชง้านแยกตา่งหากโดยไมม่กีารใชง้านร่วมกับผลติภัณฑห์รอืเทคโนโลยอีืน่ 
ในกรณีทีค่ณุถกูด าเนนิการจากการกลา่วหาวา่มกีารละเมดิลขิสทิธิใ์นลักษณะนี้ คณุควรแจง้ให ้Milestone 
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รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยดว่น Milestone 

จะรับคดดีังกลา่วตอ่จากคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทางกฎหมายอันเป็นผลจากคดดัีงกลา่ว Milestone 
ตอ้งไดรั้บหนังสอืมอบอ านาจทีไ่มอ่าจเพกิถอนไดเ้พือ่ด าเนนิคดคีวามในนามของตนเองหรอืเพือ่เจรจาไกลเ่กลีย่การละเมดิลขิสทิธิท์ีม่กี
ารกลา่วหาตอ่คณุในฐานะผูใ้ชง้าน Milestone ตอ้งไดร้ับสทิธิต์ามที ่Milestone 
เห็นสมควรในการจัดหาสทิธิก์ารใชง้านทีต่อ่เนื่องใหแ้กค่ณุเพือ่ใชผ้ลติภัณฑน์ี้ 
หรอืยตุกิารละเมดิโดยการแกไ้ขหรอืเปลีย่นผลติภัณฑน์ี้เป็นผลติภัณฑอ์ืน่แทนซึง่มฟัีงกช์นัการท างานทีค่ลา้ยกับผลติภัณฑน์ี้ 
หรอืยกเลกิ EULA นี้โดยมผีลทันท ีในกรณีทีท่างแกไ้ขเยยีวยาเหลา่นี้ไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมส าหรับ Milestone 
ในกรณีทีเ่ราขอยกเลกิ EULA นี้ คุณไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธิใ์ด ๆ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะสทิธิใ์นการชดเชยหรอืการทดแทนใด ๆ 
จาก Milestone 
 

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ขอ้บกพร่องหรอืขอ้ผดิพลาดในผลติภัณฑท์ีส่ง่ผลตอ่ฟังกช์นัการท างานของผลติภัณฑโ์ดยรวม 
หรอืท าใหผ้ลติภัณฑไ์มส่ามารถด าเนนิการไดเ้ทา่นัน้จงึจะถอืเป็นสาระส าคัญ ภายใน 90 (เกา้สบิ) วันหลังจากซือ้ผลติภัณฑ ์
หากคณุพบขอ้บกพร่องหรอืขอ้ผดิพลาดทีเ่ป็นสาระส าคัญในผลติภัณฑ ์Milestone มหีนา้ทีด่ าเนนิการดังตอ่ไปนี้ตามที ่Milestone 
เห็นสมควร (1) จัดสง่ส าเนาผลติภัณฑช์ดุใหมท่ีไ่มม่ขีอ้บกพร่องหรอืขอ้ผดิพลาดทีเ่ป็นสาระส าคัญให ้(2) 
แกไ้ขขอ้บกพร่องหรอืขอ้ผดิพลาดโดยไมค่ดิค่าใชจ้่าย หรอื (3) ยุต ิEULA 

ฉบับนี้และช าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใชง้านทีเ่คยไดรั้บคนืใหเ้มือ่คณุสง่ส าเนาผลติภัณฑท์ัง้หมดคนื 
ขอ้ก าหนดในยอ่หนา้นี้ถอืเป็นทางแกไ้ขเยยีวยาเพยีงอยา่งเดยีวทีคุ่ณจะไดร้ับในกรณีทีพ่บขอ้บกพร่องหรอืขอ้ผดิพลาดในผลติภัณฑ์ 
 

การไมร่บัประกนั หากคณุไมไ่ดร้ับการรับประกันแบบเฉพาะเจาะจงจาก Milestone 
โดยถอืเป็นสว่นหนึง่ของเอกสารประกอบผลติภัณฑ ์Milestone จะปฏเิสธการรับผดิชอบในการรับประกันใด ๆ 
ของผลติภัณฑอ์ยา่งชดัเจน ผลติภัณฑน์ี้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ ไดรั้บการจัดหาให ้"ตามสภาพทีเ่ป็นอยู"่ โดยไมม่กีารรับประกันใด 
ๆ ไม่วา่โดยชัดแจง้หรอืโดยนัย รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ 
การรับประกันโดยนัยตอ่ความสามารถในการท างานโดยทั่วไปหรอืความเหมาะสมส าหรับการใชง้านเพือ่จุดประสงคใ์ดโดยเฉพาะ 
คณุในฐานะผูใ้ชเ้ป็นผูรั้บความเสีย่งทัง้หมดทีเ่กดิจากการใชง้านหรอืประสทิธภิาพของผลติภัณฑ ์คณุไดรั้บการแจง้แลว้ว่า 
ผลติภัณฑน์ี้เมือ่ใชง้านร่วมกับอปุกรณ์บางอยา่งหรอืซอฟตแ์วรอ์ืน่ 
อาจท าใหค้ณุด าเนนิการเฝ้าระวังและประมวลผลขอ้มลูซึง่อาจเป็นสิง่ตอ้งหา้มหรอืขัดตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะกฎหมายอาญาและการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
คณุในฐานะผูใ้ชม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตรวจสอบการใชง้านของคณุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การใชง้านตอ้งหา้ม  
ผลติภัณฑส์ามารถน าไปใชต้ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของอ านาจศาล ประเทศ หรอืภมูภิาคทีใ่ชง้านผลติภัณฑเ์ทา่นัน้ ซึง่รวมถงึ 
แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ ขอ้จ ากัดทางกฎหมายทีเ่ป็นไปไดเ้กีย่วกับสิง่ทีค่ณุเฝ้าระวังหรอืบันทกึดว้ยผลติภัณฑ ์
นโยบายส าหรับการจัดเก็บขอ้มลูทีบั่นทกึไวห้รอืขอ้มลูอืน่ ๆ ในผลติภัณฑ ์
และวธิทีีข่อ้มลูทีถ่กูบันทกึเหลา่นัน้จะไดร้ับการจัดการเมือ่ถกูน าออกจากผลติภัณฑ ์
คณุในฐานะผูใ้ชม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการท าความคุน้เคยและปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้จ ากัดดังกลา่ว Milestone 
จะไมย่อมรับความรับผดิใด ๆ ส าหรับความสญูเสยีหรอืความเสยีหายโดยตรง โดยออ้ม หรอืทีเ่ป็นผลตามมา 
ซึง่เกดิจากการละเมดิกฎหมายและ/หรอืขอ้จ ากัดดังกลา่ว 
 

ใบอนุญาตนี้ไมค่รอบคลมุการใชผ้ลติภัณฑเ์พือ่จุดประสงคห์รอืเกีย่วขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชนของบคุคลใดตามทีบั่ญญัตไิวใ้นปฏิ
ญญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิการใชง้านใด ๆ ในลักษณะนี้เป็นสิง่ตอ้งหา้มและเป็นการละเมดิ EULA 
นี้อยา่งรา้ยแรง ซึง่สง่ผลใหใ้บอนุญาตทัง้หมดของผลติภัณฑน์ี้ส ิน้สดุลงทันทโีดยไมต่อ้งมกีารแจง้เพิม่เตมิใด ๆ 
เกีย่วกับการใชง้านผลติภัณฑท์ีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 
 

Copenhagen Clause. Milestone เป็นผูล้งนามในห Copenhagen Letter 
ซึง่เป็นประกาศดา้นเทคโนโลยทีีม่จีุดประสงคเ์พือ่ทีจ่ะพูดคยุกับสาธารณชนอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกีย่วกับประสทิธภิาพของเท

คโนโลยแีละวธิปีรับปรุงคณุภาพชวีติโดยใชเ้ทคโนโลย ี
เราในฐานะผูส้รรสรา้งเทคโนโลยจีะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยมีผีลตอ่ความตอ้งการและพฤตกิรรมของมนุษยอ์ยา่งไรและเราจะใ
ชเ้ทคโนโลยอียา่งมคีวามรับผดิชอบอยา่งไรตอ่ไปในอนาคต Milestone 
สนับสนุนใหพั้นธมติรของเรามสีว่นร่วมในการอภปิรายเกีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมคีวามรับผดิชอบทีส่ าคัญนี้ ตลอดจนลงนามใน 
Copenhagen Letter ที ่www.copenhagenletter.org และน าเอา Copenhagen Clause 
ทีส่อดคลอ้งกันมารวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงของตนเองดว้ย 
 

ขอ้จ ากดัความรบัผดิ ขอ้ก าหนดในยอ่หนา้นี้มผีลบังคับใชต้ามขอบเขตสงูสดุทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม Milestone หรอืซพัพลายเออร ์ไมม่ภีาระรับผดิตอ่ความเสยีหายใด ๆ ทัง้ทีเ่ป็นความเสยีหายพเิศษ 
ความเสยีหายโดยไมเ่จตนา ความเสยีดายโดยออ้ม หรอืความเสยีหายอันเป็นผลตามมา 
(รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะความเสยีหายในการสญูเสยีผลก าไรทางธรุกจิ การหยดุชะงักของธรุกจิ การสญูเสยีขอ้มลูทางธรุกจิ 
หรอืความเสยีหายทางการเงนิใด ๆ ) หรอืไมม่ภีาระรับผดิตอ่ผลติภัณฑใ์ด ๆ (ยกเวน้การบาดเจ็บทางร่างกาย) 
อันเป็นผลจากการใชง้านหรอืการไมส่ามารถใชผ้ลติภัณฑ ์หรอืการจัดเตรยีมหรอืการไมส่ามารถใหก้ารสนับสนุนอยา่งเหมาะสม แมว้า่ 
Milestone จะไดรั้บแจง้ถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายดังกลา่วแลว้ก็ตาม 

หากมใิชก่ารกระท าผดิโดยจงใจหรอืความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง ความรับผดิทัง้หมดของ Milestone 
และซพัพลายเออรจ์ะจ ากัดไวไ้มเ่กนิจ านวนเงนิตามจรงิทีค่ณุช าระไวเ้ป็นคา่ผลติภัณฑ ์
 

ใบอนุญาตของบุคคลทีส่าม 
ผลติภัณฑจ์ะใหส้ทิธิค์ณุในการใชซ้อฟตแ์วรข์องบคุคลทีส่ามเฉพาะรายตามทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารประกอบเฉพาะผลติภัณฑ ์
คณุสามารถใชแ้ละรวมผลติภัณฑก์ับซอฟตแ์วรอ์ืน่ ๆ ของบคุคลทีส่าม และเมือ่ตดิตัง้ 
ถอืเป็นหนา้ทีรั่บผดิชอบของคณุในการตรวจสอบและรับสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรข์องบคุคลทีส่ามตามวัตถปุระสงคข์องคณุ  

http://www.copenhagenletter.org/
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ขอ้ก าหนดเบ็ดเตล็ด (ก) คณุสามารถท าส าเนาผลติภัณฑไ์ดม้ากครัง้ตามความจ าเป็นทีม่ไีด ้
เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการส ารองและจัดเก็บขอ้มลู (ข) คณุจะตอ้งไมเ่ผยแพร่ส าเนาผลติภัณฑใ์หแ้กบ่คุคลทีส่าม (ค) 
คณุจะตอ้งไมท่ าวศิวกรรมยอ้นกลับ ถอดแยกสว่นประกอบ หรอืแยกชิน้สว่นองคป์ระกอบใด ๆ ของผลติภัณฑ ์
ยกเวน้และในเฉพาะทีอ่ยูใ่นขอบเขตทีก่ฎหมายทีม่อีนุญาตไว ้ซึง่จะไมอ่าจสละสทิธไิดใ้นทางสัญญา (ง) EULA 
นี้ไมส่ามารถโอนยา้ยเปลีย่นมอืได ้เวน้เสยีแตว่่ามผีลประโยชน์แหง่ความเป็นเจา้ของใด ๆ โอนยา้ยเปลีย่นมอืไปดว้ย 
ซึง่จะรวมถงึผลติภัณฑ ์Milestone คณุสามารถโอนมอบสทิธทิัง้หมดของคณุส าหรับผลติภัณฑไ์ปใหผู้รั้บมอบไดเ้ป็นการถาวร 
หากผูร้ับมอบตกลงยอมรับในเงือ่นไขของ EULA นี้ 
 

การยกเลกิ Milestone อาจยกเลกิ EULA นี้โดยไมส่ญูเสยีสทิธิอ์ืน่ใด หากคณุไม่ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไข ในกรณีดังกลา่ว 
คณุจะตอ้งหยดุใชง้านผลติภัณฑท์ันทแีละท าลายส าเนาผลติภัณฑท์ัง้หมด 
 

การแยกออกจากกนัได ้หากศาลหรอืหน่วยงานของรัฐภายใตเ้ขตอ านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดวา่ขอ้ก าหนดใดใน EULA 
นี้ไมส่มบรูณ์ ใชบั้งคับไมไ่ด ้หรอืใชบั้งคับไดภ้ายในขอบเขตจ ากัด EULA 
ฉบับนี้จะยังคงมผีลโดยสมบรูณ์และบังคับใชไ้ดพ้รอ้มดว้ยขอ้ก าหนดทีถ่กูพจิารณาดังกลา่วหรอืถกูจ ากัดขอบเขต  
 

ขอ้ตกลงท ัง้หมด EULA นี้ถอืเป็นขอ้ตกลงทัง้หมดทีส่มบรูณ์ของทัง้สองฝ่ายเกีย่วกับสาระส าคัญ 
และการด าเนนิการทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา และขอ้ผูกมัดใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กอ่น EULA 
นี้รวมถงึการรับประกันโดยนัยทัง้หมด หลักของกฎหมายจารตีประเพณี (Common Law) หรอืหลักนติธิรรมสามัญใด ๆ 
ทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึซ ้า ณ ทีน่ี้ใหถ้อืวา่ไมม่ผีลบังคับใชร้ะหวา่งทัง้สองฝ่าย 
 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั EULA นี้และสัญญาระหวา่งคณุกับ Milestone อยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายเดนมารก์ 
และถิน่ทีศ่าลมอี านาจพจิารณาคดทีีเ่หมาะสมส าหรับการไกลเ่กลีย่ขอ้ขัดแยง้ในทีน่ี้จะเป็นศาลเมอืงโคเปนเฮเกน 
 

ใบอนุญาต การตดิต ัง้ รวมท ัง้เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัการใชง้าน ผลติภัณฑร์องรับอปุกรณ์ IP อปุกรณ์ IP ไดแ้ก ่กลอ้ง 
ตัวแปลงสัญญาณ หรอือปุกรณ์ประเภทอืน่ ๆ ทีม่กีารจัดการผ่านหมายเลข IP เฉพาะทีไ่มซ่ ้ากันในการตดิตัง้ผลติภัณฑ ์
จ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์หนึง่ฉบับตอ่อปุกรณ์ IP หนึง่ตัวทีเ่ชือ่มตอ่กับผลติภัณฑ ์ส าหรับอปุกรณ์ IP 
แตล่ะรายการทีเ่ชือ่มตอ่กับผลติภัณฑผ่์านทางเครือ่งบันทกึภาพเคลือ่นไหวแบบเครอืขา่ย (“NVR”) 
จ าเป็นตอ้งซือ้ใบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ดว้ยเชน่กัน แมว้า่ใบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ดังกลา่วจะไมไ่ดเ้ปิดใชง้านในผลติภัณฑ ์ในขณะที ่
NVR เองไมต่อ้งใชใ้บอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ทีแ่ยกตา่งหากอปุกรณ์ IP 
ทีม่เีลนสห์รอืเซ็นเซอรห์ลายตัวและมตัีวแปลงสัญญาณทีร่องรับการเชือ่มตอ่กลอ้งอนาล็อกสงูสดุถงึ 16 ตัว จะถอืเป็นอปุกรณ์ IP เดยีว 
เนื่องจากเป็นขอ้ยกเวน้เฉพาะ โปรดตรวจสอบรายการอปุกรณ์ IP ทีร่องรับไดท้ี ่
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices 
ขอ้ก าหนดเกีย่วกับใบอนุญาตเฉพาะอาจใชก้ับผลติภัณฑใ์นแบรนด ์XProtect® ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดรูายละเอยีดดา้นลา่ง  
 
 

การรวบรวมและการลงทะเบยีนขอ้มูลระบบ  ในการเปิดใชง้านใบอนุญาตส าหรับผลติภัณฑ ์คณุไดย้อมรับวา่ขอ้มลูระบบหลัก (เชน่ 
จ านวนของอปุกรณ์ทีม่กีารใช)้ มกีารแลกเปลีย่นและเก็บไวใ้นระบบการออกใบอนุญาตของ Milestone 
ระบบจะสรา้งคยีเ์ฉพาะส าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับและแตล่ะอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่กับระบบ Milestone จะรวบรวมหมายเลข MAC 
ของอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่และตดิตามจ านวนครัง้ทีม่กีารลงทะเบยีนและลบขอ้มลูกลอ้งอยา่งตอ่เนื่องเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารใชใ้บอนุญาตตาม 
EULA นอกจากนี้ Milestone ยังลงทะเบยีนหมายเลข IP ของเซริฟ์เวอรท์ีเ่ปิดใชง้านใบอนุญาต 
ส าหรับระบบทีใ่ชก้ารแจง้เตอืนแบบพุชของ Milestone ทาง Milestone จะตดิตามรหัสเฉพาะทั่วไป (Globally Unique Identifier หรอื 
GUID) 
ของเซริฟ์เวอรส์ าหรับอปุกรณ์สมารท์โฟนและอปุกรณ์เคลือ่นทีท่ีล่งทะเบยีนเพือ่รับการแจง้เตอืนและทีอ่ยูอ่เีมลทีป้่อนเพือ่รับการแจง้เตื
อนแบบพุช จุดประสงคท์ัง้หมดของการรวบรวมและรักษาขอ้มลูดังกลา่วคอื เพือ่ให ้Milestone 

และพันธมติรชอ่งทางจ าหน่ายสามารถบังคับใชก้ารจัดการการใหส้ทิธิข์องผลติภัณฑ ์Milestone คณุตกลงทีจ่ะไมด่ัดแปลง แกไ้ข 
หรอืใชว้ธิกีารใด ๆ ในการเปลีย่นเพือ่ท าลายขอ้มลูทีม่กีารสง่ไปยังการบรกิารออนไลน์ 
 

ขอ้มูลสว่นบุคคล, กฎหมายคุม้ครองความเป็นสว่นตวัของขอ้มูลสว่นบุคคล:เมือ่ซือ้ใบอนุญาตส าหรับผลติภัณฑผ่์านคูค่า้ของเรา 
ระบบจะลงทะเบยีนขอ้มลูธรุกจิของบรษัิทของคณุกับ Milestone นอกจากนี้ คณุยังสามารถใหข้อ้มลูผูต้ดิตอ่แก ่Milestone 
ในรูปแบบของชือ่ อเีมลและหมายเลขโทรศัพทไ์ดโ้ดยสมัครใจ 
วัตถปุระสงคเ์พยีงอยา่งเดยีวของการรวบรวมและรักษาขอ้มลูดังกลา่วในระหวา่งการใชใ้บอนุญาตคอื การเปิดใชง้าน Milestone 
และคูค่า้เพือ่บังคับใชก้ารจัดการใบอนุญาต ด าเนนิการโปรแกรมชอ่งสัญญาณ Milestone 
และใหก้ารสนับสนุนทางเทคนคิส าหรับผลติภัณฑ ์Milestone 
เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวมและน ามาใชใ้นทีน่ี่ Milestone 
ปฏบัิตติอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามนโยบายความเป็นสว่นตัวของเรา (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/) 
 
EULA ฉบับนี้มผีลบังคับใชก้ับผลติภัณฑท์ัง้หมด 
โดยมขีอ้ก าหนดทั่วไปและขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเฉพาะซึง่มผีลบังคับใชก้ับผลติภัณฑแ์ตล่ะรายการทีร่ะบไุวใ้นสว่นตอ่ไปนี้: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/privacy-policy/
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Milestone XProtect® Corporate  
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect Corporate ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. สว่นประกอบของ "เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ" ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์มจ่ ากัดจ านวนซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ และอาจรวมถงึ เซริฟ์เวอรส์ ารองขอ้มลูเมือ่เกดิการลม้เหลว แบบคลัสเตอรต์อ่หนึง่คยีใ์ชง้านโปรแกรม  

2. สว่น "เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ" ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์ดไ้มจ่ ากัดจ านวน ซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ และ Failover เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ และ Failover Server 
ตอ้งไดรั้บการจัดการโดย เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ ทีก่ าหนดตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

4. การตดิตัง้ผลติภัณฑน์ี้จะถอืวา่คณุตกลงทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วรข์อง Microsoft SQL Server 2019 
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)  

5. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชง้าน ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยคณุ พนักงานของคณุ หรอืบคุคลอืน่ทีท่ างานใหแ้กค่ณุ 
รวมถงึเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีส่บืสวนเหตกุารณ์ใหแ้กค่ณุ โดยมขีอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นยอ่หนา้ที ่9 และ 10 ดา้นลา่ง ดังนัน้ 
คณุจงึไมค่วรใหล้กูคา้หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใดด าเนนิการหรอืใชง้านผลติภัณฑไ์มว่า่ในลักษณะใดก็ตาม เป็นตน้ 

6. ผลติภัณฑอ์าจใชเ้พือ่การเฝ้าระวังสถานประกอบการหรอืพืน้ทีท่ีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืเป็นผูค้วบคมุ 
คณุไดร้ับการอนุญาตทีจ่ าเป็นและปฏบัิตติามกฎหมาย 
ในการด าเนนิการตรวจสอบสถานประกอบการหรอืพืน้ทีท่ีค่ณุไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของหรือควบคมุ 

7. ดว้ยการใช ้Milestone Federated Architecture ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชง้านเพือ่เชือ่มตอ่กับระบบ XProtect Corporate หรอื 
XProtect Expert อืน่ ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารอนุญาตสทิธิก์ารใชง้านเพิม่เตมิ 
โดยมเีงือ่นไขวา่ระบบทีร่วมกันภายใตส้ว่นกลางตอ้งมใีบอนุญาตทีถู่กตอ้ง  

8. ในการใช ้Milestone Interconnect ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชง้านเพือ่เชือ่มตอ่กับผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีออืน่ ๆ ของ 
Milestone และผลติภัณฑ ์Milestone อืน่ ๆ ทีไ่ดร้ับการอนุมัต ิ(โปรดอา่นทีเ่ว็บไซตข์อง Milestone 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/ ส าหรับภาพรวมล่าสดุของผลติภัณฑท์ีใ่ชง้านร่วมกันได)้ ซึง่เป็นของคณุหรอืของบคุคลทีส่าม 
การใชง้าน Milestone Interconnect จะเป็นไปตามเงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ ก) ระบบใด ๆ 
ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกันจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านอย่างสมบรูณ์พรอ้มกับสทิธกิารใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect 
มาโดยชอบส าหรับกลอ้งทีส่ามารถเขา้ถงึไดใ้นระบบ XProtect Corporate ผ่านการซือ้หรอืการสมัครสมาชกิ  

9. ผลติภัณฑน์ี้สามารถด าเนนิการและจัดการจากระยะไกลโดยบคุคลทีส่ามทีใ่ช ้Milestone Federated Architecture ได ้
โดยมเีงือ่นไขวา่คณุตอ้งไดร้ับการอนุญาตทีจ่ าเป็นและปฏบัิตติามกฎหมายในการด าเนนิการเฝ้าระวัง 

10. ผลติภัณฑน์ี้สามารถด าเนนิการและจัดการจากระยะไกลโดยบคุคลทีส่ามทีใ่ช ้Milestone Interconnect ได ้
โดยมเีงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ ก) คณุหรอืบคุคลทีส่ามซือ้สทิธกิารใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect 
ส าหรับกลอ้งทีส่ามารถเขา้ถงึไดใ้นระบบ XProtect Corporate สว่นกลางได ้และ ข) 
คณุไดร้ับการอนุญาตทีจ่ าเป็นและปฏบัิตติามกฎหมายในการด าเนนิการเฝ้าระวัง 

11. เมือ่มกีารใชง้านผลติภัณฑร่์วมกับโปรแกรมแผนทีข่องบคุคลทีส่าม (เชน่ Google Maps, Microsoft® BingTM Maps หรอื 
OpenStreetMap) 
เป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการรับรองวา่คณุไดรั้บสทิธิต์ามกฎหมายทีเ่พยีงพอในการใชโ้ปรแกรมแผน
ทีดั่งกลา่ว และรับรองวา่การใชง้านเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของโปรแกรมของบคุคลทีส่ามทีใ่ชง้าน 

12. คณุยอมรับวา่ผลติภัณฑดั์งกลา่วใชข้อ้มลูจากผูส้นับสนุน OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© สทิธิใ์ด ๆ 
ในเนื้อหาเฉพาะของฐานขอ้มลูจะไดรั้บอนุญาตภายใตส้ทิธิก์ารใชง้านเนื้อหาจากฐานขอ้มลู: 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/ ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ คณุยังยอมรับวา่จะเคารพนโยบายการใชไ้ทล ์
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/) 
รวมถงึการจ ากัดการใชใ้นปรมิาณมากในสว่นของการดาวน์โหลดไทลป์รมิาณมากและทีไ่มจ่ าเป็น 

13. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลติภัณฑม์ฟัีงกช์นัการใชง้าน AAC ขอ้ก าหนดตอ่ไปนี้จะมผีลบังคับใช:้ AAC 
เป็นเทคโนโลยทีีไ่ดรั้บใบอนุญาตและดังนัน้จงึตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตส้ทิธบัิตรในกลุม่สทิธบัิตร AAC ทีเ่กีย่วขอ้ง  

สามารถขอใบอนุญาต AAC ไดจ้าก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจ านวนจ ากัดจาก 
Milestone Systems ผ่านทางผลติภัณฑข์องคณุได ้ผลติภัณฑใ์ดๆ ของ Milestone ทีร่องรับฟังกช์นัการใชง้าน AAC 
จะมใีบอนุญาตไคลเอนตก์ารดทูีม่สีทิธกิารใชง้านพืน้ฐานจ านวน 2 ใบ หากตอ้งการใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดมูากกวา่ 2 ใบ 
คณุจ าเป็นตอ้งซือ้ชดุใบอนุญาตเพิม่เตมิเพิม่ 

14. คณุยอมรับขอ้ก าหนดทีร่ะบวุา่สามารถใชผ้ลติภัณฑก์ับอปุกรณ์ IP ต่าง ๆ ไดม้ากเทา่ใดก็ได ้
ตราบเทา่ทีค่ณุมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ดังกลา่ว โปรดดขูอ้ก าหนดทั่วไปของ EULA ในหัวขอ้ “ใบอนุญาต การตดิตัง้ 
รวมทัง้เงือ่นไขและขอ้จ ากัดการใชง้าน” ทีก่ าหนดวา่จ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์หนึง่ฉบับตอ่กลอ้ง IP 
หนึง่ตัวหรอือปุกรณ์ IP อืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กับระบบ 

 

Milestone XProtect® Expert 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect Expert ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. สว่นประกอบของ "เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ" ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์มจ่ ากัดจ านวนซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ และอาจรวมถงึ เซริฟ์เวอรส์ ารองขอ้มลูเมือ่เกดิการลม้เหลว แบบคลัสเตอรต์อ่หนึง่คยีใ์ชง้านโปรแกรม  

2. สว่น "เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ" ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์ดไ้มจ่ ากัดจ านวน ซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ และ Failover เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ และ Failover Server 
ตอ้งไดรั้บการจัดการโดย เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ ทีก่ าหนดตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเทา่นัน้ 

4. การตดิตัง้ผลติภัณฑน์ี้จะถอืวา่คณุตกลงทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วรข์อง Microsoft SQL Server 2019 
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
file:///C:/Users/linda.petersen/Milestone%20Systems/VMS%20Releases%20-%20General/Documents/(http:/www.openstreetmap.org
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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5. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชง้าน (ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม) โดยคุณ พนักงานของคณุ หรอืบคุคลอืน่ทีท่ างานใหแ้กค่ณุ 

รวมถงึเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีส่บืสวนเหตกุารณ์ใหแ้กค่ณุ โดยมขีอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นยอ่หนา้ที ่6 และ 7 ดา้นลา่ง ดังนัน้ 
คณุจงึไมค่วรใหล้กูคา้หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใดด าเนนิการหรอืใชง้านผลติภัณฑไ์มว่า่ในลักษณะใดก็ตาม เป็นตน้ 

6. ผลติภัณฑน์ี้สามารถด าเนนิการและจัดการจากระยะไกลโดยบคุคลทีส่ามทีใ่ช ้Milestone Federated Architecture ได ้
โดยมเีงือ่นไขวา่คณุตอ้งไดร้ับการอนุญาตทีจ่ าเป็นและปฏบัิตติามกฎหมายในการด าเนนิการเฝ้าระวังโดยมขีอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบไุ
วใ้นยอ่หนา้ที ่7 ดา้นลา่ง 

7. ผลติภัณฑน์ี้สามารถด าเนนิการและจัดการจากระยะไกลโดยบคุคลทีส่ามทีใ่ช ้Milestone Interconnect ได ้
โดยมเีงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ ก) คณุหรอืบคุคลทีส่ามซือ้สทิธกิารใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect 
ส าหรับกลอ้งทีส่ามารถเขา้ถงึไดใ้นระบบ XProtect Corporate สว่นกลางได ้และ ข) 
คณุไดร้ับการอนุญาตทีจ่ าเป็นและปฏบัิตติามกฎหมายในการด าเนนิการเฝ้าระวัง 

8. เมือ่มกีารใชง้านผลติภัณฑร่์วมกับโปรแกรมแผนทีข่องบคุคลทีส่าม (เชน่ Google Maps, Microsoft® BingTM Maps หรอื 
OpenStreetMap) 
เป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการรับรองวา่คณุไดรั้บสทิธิต์ามกฎหมายทีเ่พยีงพอในการใชโ้ปรแกรมแผน
ทีดั่งกลา่ว และรับรองวา่การใชง้านเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของโปรแกรมของบคุคลทีส่ามทีใ่ชง้าน 

9. คณุยอมรับวา่ผลติภัณฑดั์งกลา่วใชข้อ้มลูจากผูส้นับสนุน OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)© สทิธิใ์ด ๆ 
ในเนื้อหาเฉพาะของฐานขอ้มลูจะไดรั้บอนุญาตภายใตส้ทิธิก์ารใชง้านเนื้อหาจากฐานขอ้มลู: 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/ ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ คณุยังยอมรับวา่จะเคารพนโยบายการใชไ้ทล ์
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles) 
รวมถงึการจ ากัดการใชใ้นปรมิาณมากในสว่นของการดาวน์โหลดไทลป์รมิาณมากและทีไ่มจ่ าเป็น 

10. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลติภัณฑม์ฟัีงกช์นัการใชง้าน AAC ขอ้ก าหนดตอ่ไปนี้จะมผีลบังคับใช:้ AAC 
เป็นเทคโนโลยทีีไ่ดรั้บใบอนุญาตและดังนัน้จงึตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตส้ทิธบัิตรในกลุม่สทิธบัิตร AAC ทีเ่กีย่วขอ้ง  
สามารถขอใบอนุญาต AAC ไดจ้าก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจ านวนจ ากัดจาก 
Milestone Systems ผ่านทางผลติภัณฑข์องคณุได ้ผลติภัณฑใ์ดๆ ของ Milestone ทีร่องรับฟังกช์นัการใชง้าน AAC 
จะมใีบอนุญาตไคลเอนตก์ารดทูีม่สีทิธกิารใชง้านพืน้ฐานจ านวน 2 ใบ หากตอ้งการใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดมูากกวา่ 2 ใบ 
คณุจ าเป็นตอ้งซือ้ชดุใบอนุญาตเพิม่เตมิเพิม่ 

11. คณุยอมรับขอ้ก าหนดทีร่ะบวุา่สามารถใชผ้ลติภัณฑก์ับอปุกรณ์ IP ต่าง ๆ ไดม้ากเทา่ใดก็ได ้
ตราบเทา่ทีค่ณุมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ดังกลา่ว โปรดดขูอ้ก าหนดทั่วไปของ EULA ในหัวขอ้ “ใบอนุญาต การตดิตัง้ 
รวมทัง้เงือ่นไขและขอ้จ ากัดการใชง้าน” ทีก่ าหนดวา่จ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์หนึง่ฉบับตอ่กลอ้ง IP 
หนึง่ตัวหรอือปุกรณ์ IP อืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กับระบบ 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect Professional+ ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. สว่นประกอบของ "เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ" ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์มจ่ ากัดจ านวนซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ และอาจรวมถงึ เซริฟ์เวอรส์ ารองขอ้มลูเมือ่เกดิการลม้เหลว แบบคลัสเตอรต์อ่หนึง่คยีใ์ชง้านโปรแกรม  

2. สว่นประกอบของ "เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ" ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์มจ่ ากัดจ านวนซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ ตอ้งไดรั้บการจัดการโดย เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ ทีก่ าหนดตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

4. การตดิตัง้ผลติภัณฑน์ี้จะถอืวา่คณุตกลงทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วรข์อง Microsoft SQL Server 2019 
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 

5. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชง้าน (ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม) โดยคุณ พนักงานของคณุ หรอืบคุคลอืน่ทีท่ างานใหแ้กค่ณุ 
รวมถงึเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีส่บืสวนเหตกุารณ์ใหแ้กค่ณุเทา่นัน้ โดยมขีอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นยอ่หนา้ที ่6 ดา้นลา่ง ดังนัน้ 
คณุจงึไมค่วรใหล้กูคา้หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใดด าเนนิการหรอืใชง้านผลติภัณฑไ์มว่า่ในลักษณะใดก็ตาม เป็นตน้ 

6. ผลติภัณฑน์ี้สามารถด าเนนิการและจัดการจากระยะไกลโดยบคุคลทีส่ามทีใ่ช ้Milestone Interconnect ได ้

โดยมเีงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ ก) คณุหรอืบคุคลทีส่ามซือ้ใบอนุญาตใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect 
ส าหรับอปุกรณ์ทีส่ามารถเขา้ถงึไดใ้นระบบ Milestone XProtect Corporate สว่นกลางได ้และ ข) 
คณุไดร้ับการอนุญาตทีจ่ าเป็นและปฏบัิตติามกฎหมายในการด าเนนิการเฝ้าระวัง 

7. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลติภัณฑม์ฟัีงกช์นัการใชง้าน AAC ขอ้ก าหนดตอ่ไปนี้จะมผีลบังคับใช:้ AAC 
เป็นเทคโนโลยทีีไ่ดรั้บใบอนุญาตและดังนัน้จงึตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตส้ทิธบัิตรในกลุม่สทิธบัิตร AAC ทีเ่กีย่วขอ้ง  
สามารถขอใบอนุญาต AAC ไดจ้าก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจ านวนจ ากัดจาก 
Milestone Systems ผ่านทางผลติภัณฑข์องคณุได ้ผลติภัณฑใ์ดๆ ของ Milestone ทีร่องรับฟังกช์นัการใชง้าน AAC 
จะมใีบอนุญาตไคลเอนตก์ารดทูีม่สีทิธกิารใชง้านพืน้ฐานจ านวน 2 ใบ หากตอ้งการใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดมูากกวา่ 2 ใบ 
คณุจ าเป็นตอ้งซือ้ชดุใบอนุญาตเพิม่เตมิเพิม่ 

8. คณุยอมรับขอ้ก าหนดทีร่ะบวุา่สามารถใชผ้ลติภัณฑก์ับอปุกรณ์ IP ต่าง ๆ ไดม้ากเทา่ใดก็ได ้
ตราบเทา่ทีค่ณุมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ดังกลา่ว โปรดดขูอ้ก าหนดทั่วไปของ EULA ในหัวขอ้ “ใบอนุญาต การตดิตัง้ 
รวมทัง้เงือ่นไขและขอ้จ ากัดการใชง้าน” ทีก่ าหนดวา่จ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์หนึง่ฉบับตอ่กลอ้ง IP 
หนึง่ตัวหรอือปุกรณ์ IP อืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กับระบบ 

 

Milestone XProtect® Express+ 
การตดิต ัง้และการใชง้าน – ส าหรับ XProtect Express+ ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. สว่น “เซริฟ์เวอรก์ารจดัการ” ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรห์นึง่ (1) เครือ่ง หรอืหลายเครือ่ง ทีก่ าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ และ เซริฟ์เวอรส์ ารองขอ้มลูเมือ่เกดิการลม้เหลว แบบกลุม่ตอ่หนึง่คยีใ์ชง้านโปรแกรม  

http://www.openstreetmap.org/
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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2. สว่น "เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ" ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์ดห้นึง่ (1) เครือ่งทีถ่กูก าหนดใหเ้ป็น 

เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ ตอ้งไดรั้บการจัดการโดย เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ ทีก่ าหนดตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

4. การตดิตัง้ผลติภัณฑน์ี้จะถอืวา่คณุตกลงทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วรข์อง Microsoft SQL Server 2019 
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 

5. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชง้าน (ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม) โดยคุณ พนักงานของคณุ หรอืบคุคลอืน่ทีท่ างานใหแ้กค่ณุ 
รวมถงึเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีส่บืสวนเหตกุารณ์ใหแ้กค่ณุเทา่นัน้ โดยมขีอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นยอ่หนา้ที ่6 ดา้นลา่ง ดังนัน้ 
คณุจงึไมค่วรใหล้กูคา้หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใดด าเนนิการหรอืใชง้านผลติภัณฑไ์มว่า่ในลักษณะใดก็ตาม เป็นตน้ 

6. ผลติภัณฑน์ี้สามารถด าเนนิการและจัดการจากระยะไกลโดยบคุคลทีส่ามทีใ่ช ้Milestone Interconnect ได ้
โดยมเีงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ ก) คณุหรอืบคุคลทีส่ามซือ้ใบอนุญาตใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect 
ส าหรับอปุกรณ์ทีส่ามารถเขา้ถงึไดใ้นระบบ Milestone XProtect Corporate สว่นกลางได ้และ ข) 
คณุไดร้ับการอนุญาตทีจ่ าเป็นและปฏบัิตติามกฎหมายในการด าเนนิการเฝ้าระวัง 

7. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลติภัณฑม์ฟัีงกช์นัการใชง้าน AAC ขอ้ก าหนดตอ่ไปนี้จะมผีลบังคับใช:้ AAC 
เป็นเทคโนโลยทีีไ่ดรั้บใบอนุญาตและดังนัน้จงึตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตส้ทิธบัิตรในกลุม่สทิธบัิตร AAC ทีเ่กีย่วขอ้ง  
สามารถขอใบอนุญาต AAC ไดจ้าก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจ านวนจ ากัดจาก 
Milestone Systems ผ่านทางผลติภัณฑข์องคณุได ้ผลติภัณฑใ์ดๆ ของ Milestone ทีร่องรับฟังกช์นัการใชง้าน AAC 
จะมใีบอนุญาตไคลเอนตก์ารดทูีม่สีทิธกิารใชง้านพืน้ฐานจ านวน 2 ใบ หากตอ้งการใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดมูากกวา่ 2 ใบ 
คณุจ าเป็นตอ้งซือ้ชดุใบอนุญาตเพิม่เตมิเพิม่ 

8. คณุยอมรับขอ้ก าหนดทีร่ะบวุา่สามารถใชผ้ลติภัณฑก์ับอปุกรณ์ IP ต่าง ๆ ไดม้ากเทา่ใดก็ได ้
ตราบเทา่ทีค่ณุมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ดังกลา่ว โปรดดขูอ้ก าหนดทั่วไปของ EULA ในหัวขอ้ “ใบอนุญาต การตดิตัง้ 
รวมทัง้เงือ่นไขและขอ้จ ากัดการใชง้าน” ทีก่ าหนดวา่จ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์หนึง่ฉบับตอ่กลอ้ง IP 
หนึง่ตัวหรอือปุกรณ์ IP อืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กับระบบ  

 
 

Milestone XProtect® Essential+ 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect Essential+ ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. สว่น “เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ” ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรห์นึง่ (1) เครือ่ง หรอืหลายเครือ่ง ทีก่ าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ และ เซริฟ์เวอรส์ ารองขอ้มลูเมือ่เกดิการลม้เหลว แบบกลุม่ตอ่หนึง่คยีใ์ชง้านโปรแกรม  

2. สว่น "เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ" ของผลติภัณฑส์ามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์ดห้นึง่ (1) เครือ่งทีถ่กูก าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ ตอ้งไดรั้บการจัดการโดย เซริฟ์เวอรก์ารจัดการ ทีก่ าหนดตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

4. การตดิตัง้ผลติภัณฑน์ี้จะถอืวา่คณุตกลงทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วรข์อง Microsoft SQL Server 2019 
Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 

5. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชเ้พือ่จุดประสงคใ์นการเฝ้าระวังหรอืเพือ่บันทกึวดิโีอในสถานประกอบการหรอืพืน้ทีท่ีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืเป็นผู ้
ควบคมุเทา่นัน้ ดงันัน้ คณุจงึไมค่วรใชผ้ลติภัณฑเ์พือ่การเฝ้าระวังในสถานประกอบการหรอืพืน้ทีข่องลกูคา้ของคณุ เป็นตน้ 

6. กลา่วโดยรวมคอื ผลติภัณฑท์ีต่ดิตัง้ภายใต ้EULA นี้ จะสามารถใชก้ับอปุกรณ์ IP ตา่ง ๆ ไดส้งูสดุจ านวน 8 เครือ่งเทา่นัน้ 
อปุกรณ์ IP ไดแ้ก ่กลอ้ง ตัวแปลงสัญญาณ หรอือปุกรณ์ประเภทอืน่ ๆ ทีม่กีารจัดการผ่านหมายเลข IP 
เฉพาะทีไ่มซ่ ้ากันในการตดิตัง้ผลติภัณฑ ์จ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์หนึง่ฉบับตอ่อปุกรณ์ IP 
หนึง่ตัวทีเ่ชือ่มตอ่กับผลติภัณฑ ์ส าหรับอปุกรณ์ IP แตล่ะตัวทีเ่ชือ่มตอ่กับผลติภัณฑผ่์านอปุกรณ์ IP ทีไ่ดร้ับอนุญาต 
จ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ดว้ย แมว้า่ใบอนุญาตส าหรับอปุกรณ์ดังกลา่วจะไมไ่ดเ้ปิดใชง้านในผลติภัณฑ ์อปุกรณ์ IP 
ทีม่เีลนสห์รอืเซ็นเซอรห์ลายตัวและมตัีวแปลงสัญญาณทีร่องรับการเชือ่มตอ่กลอ้งอนาล็อกสงูสดุถงึ 16 ตัว จะถอืเป็นอปุกรณ์ 
IP เดยีว เนื่องจากเป็นขอ้ยกเวน้เฉพาะ โปรดตรวจสอบรายการอปุกรณ์ IP ทีร่องรับไดท้ี ่
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices 

ผลติภัณฑน์ี้จ าเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ท าการตดิตัง้ใหเ้สร็จสิน้และเพือ่เปิดใชง้านใบอนุญาต  
7. ผลติภัณฑไ์มม่กีารสนับสนุนใด ๆ ยกเวน้ขอ้มลูสนับสนุนทีส่ามารถดไูดบ้นเว็บไซตข์อง Milestone 

ตามทีแ่จง้ใหค้ณุทราบในกลอ่งขอ้มลูของผลติภัณฑ ์

XProtect Clients 

Milestone XProtect® Smart Client 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect Smart Client ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้:  
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการตดิตัง้และใชส้ าเนาของผลติภัณฑไ์ดไ้มจ่ ากัดจ านวน โดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ หรอื Milestone Husky NVR เทา่นัน้ 
เมือ่ใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ หรอื Milestone Husky NVR 
ผลติภัณฑน์ี้จะสามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑอ์ืน่ของ Milestone ทีใ่ชง้านร่วมกันได ้
และกับผลติภัณฑ/์สว่นประกอบของบคุคลทีส่ามซึง่สรา้งจากชดุพัฒนาซอฟตแ์วรข์อง Milestone 

หรอืชดุพัฒนาซอฟตแ์วรส์ าหรับแพลตฟอรม์การรวมระบบของ Milestone 

3. เมือ่ใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์Milestone ทีใ่ชง้านร่วมกันไดอ้ยา่งเป็นทางการ 
ผลติภัณฑจ์ะสามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ/์สว่นประกอบของบคุคลทีส่ามซึง่สรา้งจากชดุพัฒนาซอฟตแ์วรส์ าหรับแพลตฟอรม์กา
รรวมระบบของ Milestone 

4. การใชง้านผลติภัณฑน์ี้จ ากัดภายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชข้องผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอเพิม่เตมิดว้ย 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
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Milestone XProtect® Web Client 
การใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect Web Client ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการใชผ้ลติภัณฑก์ับคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์โดยไมจ่ ากัดจ านวน 
โดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. การใช ้Milestone XProtect Web Client หมายความวา่ คณุยอมรับขอ้ก าหนดทั่วไปของ Milestone ใน EULA นี้   
2. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเท่

านัน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับเซริฟ์เวอร ์XProtect Mobile ของ Milestone 
รุ่นทีร่องรับอยา่งเป็นทางการหรอืระบบการประเมนิผลผลติภัณฑเ์ฉพาะที ่Milestone จัดใหเ้ทา่นัน้ โปรดด ู
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/ 

 

XProtect® Mobile 
 

Milestone XProtect® Mobile 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑไ์คลเอ็นต ์XProtect Mobile ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการตดิตัง้และใชส้ าเนาของผลติภัณฑไ์ดไ้มจ่ ากัดจ านวน โดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับอปุกรณ์ทีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับเซริฟ์เวอร ์XProtect Mobile 
รุ่นทีร่องรับอยา่งเป็นทางการหรอืระบบการประเมนิผลผลติภัณฑเ์ฉพาะที ่Milestone จัดใหเ้ทา่นัน้ โปรดดทูี ่
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-
xprotect-mobile/ 

3. การใชฟั้งกช์นัการท างานของวดิโีอพุชอยูภ่ายใตก้ารอนุญาตสทิธิก์ารใชง้านในผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอหรอื Milestone Husky NVR ทีม่กีารใชง้านร่วมกัน ซึง่ผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่แตล่ะรายของไคลเอ็นต ์
XProtect Mobile 
ตอ้งการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์นัการท างานของวดิโีอพุชจ าเป็นตอ้งใชส้ัญญาอนุญาตการใชง้านกลอ้งถา่ยรูปหนึง่ (1) 
รายการในผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอหรอื Milestone Husky NVR 

 

การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑเ์ซริฟ์เวอร ์XProtect Mobile ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการตดิตัง้และใชส้ าเนาของผลติภัณฑไ์ดไ้มจ่ ากัดจ านวน โดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอหรอื Milestone Husky NVR 
ทีม่กีารใหส้ทิธิโ์ดยถกูตอ้งเทา่นัน้ 

3. การใชง้านเซริฟ์เวอร ์XProtect Mobile อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชผ้ลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอของ Milestone หรอื Milestone Husky NVR ทีใ่ชร่้วมกันเพิม่เตมิดว้ย 

4. การยอมรับ EULA ฉบับนี้ หมายความวา่ 
คณุยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในนามของผูใ้ชซ้ ึง่คณุอนุญาตใหม้กีารเชือ่มตอ่กับเซริฟ์เวอร ์XProtect Mobile 
ในสว่นของการใชง้าน XProtect Mobile และ XProtect Web Client 

5. การใชง้านการแจง้เตอืนการเชือ่มตอ่แบบสมารท์ วดิโีอพุช และมอืถอื 
เป็นการใชง้านโดยขึน้อยูก่ับบรกิารของบคุคลทีส่ามและการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย เชน่ 
บรกิารการแจง้เตอืนและเครอืขา่ยการสือ่สารไรส้าย นอกจากขอ้จ ากดัทั่วไปในความรับผดิของ Milestone ทีร่ะบไุวใ้นสว่น 

“ขอ้จ ากัดความรับผดิ” ขา้งตน้ Milestone จะไมย่อมรับความรับผดิใด ๆ ทีเ่กดิจากการใชง้านหรอืไมส่ามารถใชง้านได ้
ในขอบเขตนี้ทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มทีเ่กดิจากเครอืขา่ยของบคุคลทีส่ามหรอืองคป์ระกอบการบรกิารทีใ่ชเ้พือ่ใหค้วามสามารถ
มกีารใชง้านเหลา่นี้ได ้

6. การใชง้านการแจง้เตอืนการเชือ่มตอ่แบบสมารท์และการพุชผ่านมอืถอื อยูใ่นการก าหนดเงือ่นไขโดยสัญญาการบรกิาร 
Milestone Care Plus เทา่นัน้ Milestone 
จะไมย่อมรับความรับผดิส าหรับการหยดุชะงักทีอ่าจเกดิขึน้ในการบรกิารโดยมสีาเหตจุากความลม้เหลวในการตอ่อายกุารคุม้ครอ
งของ Milestone Care Plus ในเวลาทีก่ าหนด 

7. อาจมคีา่ใชจ้่ายของบคุคลทีส่ามเพิม่เตมิส าหรับการใชบ้รกิาร XProtect Mobile รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดไวเ้พยีง 
คา่ใชจ้่ายในการตดิตอ่สือ่สารและการสมัครบรกิารของบคุคลทีส่าม 

 

ผลติภณัฑเ์สรมิและสว่นประกอบ 

Milestone XProtect® Access 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect Access ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ (ผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ ใด ๆ ยกเวน้ XProtect Essential+) หรอื Milestone Husky NVR (ผลติภัณฑ ์Milestone Husky 
NVR ใด ๆ ยกเวน้ Milestone Husky M10) ทีไ่ดรั้บสทิธิโ์ดยผ่านทางการซือ้หรอืการสมัครสมาชกิอยา่งถกูตอ้งเทา่นัน้  

https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
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2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถท างานจาก XProtect Management Applications/XProtect Management Clients และ XProtect 

Smart Clients ทีเ่ชือ่มตอ่กับระบบซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ XProtect หรอื Milestone Husky NVR ไดโ้ดยไมจ่ ากัดจ านวน 

3. เพือ่อ านวยความสะดวกในการสือ่สารกับระบบของบคุคลทีส่าม สว่นเสรมิของ XProtect Access 
สามารถตดิตัง้ไดบ้นเซริฟ์เวอรล์ าดับเหตกุารณ์ในระบบซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ XProtect หรอื Milestone Husky NVR 
โดยไมจ่ ากัดจ านวน ปนอกจากขอ้จ ากัดทั่วไปในความรับผดิของ Milestone ทีร่ะบไุวใ้นสว่น “ขอ้จ ากัดความรับผดิ” ขา้งตน้ 
Milestone จะไมย่อมรับความรับผดิใด ๆ ทีเ่กดิจากการใชง้านหรอืการไมส่ามารถใชผ้ลติภัณฑเ์มือ่มบีคุคลอืน่นอกเหนือจาก 
Milestone เป็นผูใ้หบ้รกิารสว่นเสรมิ หรอืใชส้ว่นเสรมิ XProtect Access ของ Milestone 
กับผลติภัณฑห์รอืรุ่นของผลติภัณฑข์องบคุคลทีส่ามทีไ่มไ่ดอ้อกแบบและตรวจสอบมาเพือ่ใชง้านร่วมกับสว่นเสรมิ นอกจากนี้ 
Milestone จะไมย่อมรับความรับผดิใด ๆ 
ทีเ่กดิจากการใชง้านหรอืการไมส่ามารถใชผ้ลติภัณฑท์ีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาดในผลติภัณฑข์องบคุคลทีส่ามใด ๆ ทีใ่ชง้านร่วมกับ 
XProtect Access 

4. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ และ Milestone Husky NVR 
ทีใ่ชง้านร่วมกันไดอ้ยา่งเป็นทางการเทา่นัน้  

5. XProtect Access สามารถใชก้ับประตตูา่ง ๆ 
ไดต้ามจ านวนใบอนุญาตของประตูทีค่ณุไดซ้ือ้และลงทะเบยีนไวส้ าหรับผลติภัณฑน์ี้ภายใตค้ยีใ์ชง้านโปรแกรม 

 

Milestone XProtect® LPR 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect LPR ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ (ผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ ใด ๆ ยกเวน้ XProtect Essential+) หรอื Milestone Husky NVR (ผลติภัณฑ ์Milestone Husky 
NVR ใด ๆ ยกเวน้ Milestone Husky M10) ทีไ่ดรั้บสทิธิโ์ดยผ่านทางการซือ้หรอืการสมัครสมาชกิอยา่งถกูตอ้งเทา่นัน้  

2. XProtect LPR สามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์ดไ้มจ่ ากัดจ านวน ซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็นเซริฟ์เวอร ์XProtect LPR 
ตอ่หนึง่คยีใ์ชง้านโปรแกรม 

3. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

4. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ และ Milestone Husky NVR 
ทีใ่ชง้านร่วมกันไดอ้ยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ เมือ่ใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์Milestone ทีใ่ชง้านร่วมกันไดอ้ย่างเป็นทางการ 
ผลติภัณฑจ์ะสามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ/์สว่นประกอบของบคุคลทีส่ามซึง่สรา้งจาก 
ชดุพัฒนาซอฟตแ์วรส์ าหรับแพลตฟอรม์การรวมระบบของ Milestone 

5. สว่นเสรมิ XProtect LPR สามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์ดไ้มจ่ ากัดจ านวน 
ซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็นเซริฟ์เวอรล์ าดับเหตกุารณ์หรอืเซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ หรอืบนคอมพวิเตอรท์ีใ่ชโ้ปรแกรม Management 
Client 

6. XProtect LPR สามารถใชก้ับกลอ้งตา่ง ๆ ไดต้ามจ านวนสทิธกิารใชง้านกลอ้ง LPR 
ทีค่ณุไดซ้ือ้และลงทะเบยีนไวส้ าหรับผลติภัณฑน์ี้ภายใตค้ยีใ์ชง้านโปรแกรม 

7. XProtect LPR License Plate Library สามารถใชง้านบน XProtect LPR Server ไดโ้ดยไมจ่ ากัดจ านวน 

8. XProtect LPR สามารถใชก้ับ XProtect LPR License Plate Library (ไลบรารเีพลตใบอนุญาต XProtect LPR) 
ไดต้ามจ านวนทีค่ณุไดซ้ือ้และลงทะเบยีนผลติภัณฑต์ามคยีใ์ชง้านโปรแกรมเทา่นัน้ 

 

Milestone XProtect® Transact 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์XProtect Transact ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ (ผลติภัณฑ ์Milestone XProtect VMS ใด 
ๆ ยกเวน้ XProtect Essential+) หรอื Milestone Husky NVR (ผลติภัณฑ ์Milestone Husky NVR ใด ๆ ยกเวน้ Husky M10) 
ทีไ่ดรั้บสทิธิโ์ดยผ่านทางการซือ้หรอืการสมัครสมาชกิอยา่งถกูตอ้งเทา่นัน้  

2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถท างานจาก XProtect Management Applications/XProtect Management Clients และ XProtect 
Smart Clients ทีเ่ชือ่มตอ่กับระบบซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ XProtect หรอื Milestone Husky NVR ไดโ้ดยไมจ่ ากัดจ านวน 

3. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ และ Milestone Husky NVR 
ทีใ่ชง้านร่วมกันไดอ้ยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ เมือ่ใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์Milestone ทีใ่ชง้านร่วมกันไดอ้ย่างเป็นทางการ 
ผลติภัณฑจ์ะสามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ/์สว่นประกอบของบคุคลทีส่ามซึง่สรา้งจาก 
ชดุพัฒนาซอฟตแ์วรส์ าหรับแพลตฟอรม์การรวมระบบของ Milestone 

4. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชก้ับการเชือ่มตอ่ตน้ทางไดต้ามจ านวนใบอนุญาตการเชือ่มตอ่ทีค่ณุไดซ้ือ้และลงทะเบยีนไวภ้ายใตค้ยีใ์ชง้
านโปรแกรมทีใ่ชง้านโดย XProtect Transact ทีก่ าหนดไว ้ 

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
ใช ้– ส าหรับผลติภัณฑ ์Milestone XProtect Smart Wall ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: Milestone 
ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการใชผ้ลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑส์ามารถใชก้ับระบบ XProtect Corporate โดยไมต่อ้งออกใบอนุญาตแบบแยก ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับ 
XProtect Expert ทีส่ทิธกิารใชง้านพืน้ฐาน XProtect Smart Wall มาจากการซือ้หรอืการสมัครสมาชกิอยา่งถกูตอ้ง  

2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถท างานจาก XProtect Management Clients และ XProtect Smart Client ทีเ่ชือ่มตอ่กับระบบ XProtect 
Corporate โดยไมจ่ ากัดจ านวน 

3. การใชง้านผลติภัณฑน์ี้อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชข้องผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอเพิม่เตมิดว้ย 
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Milestone XProtect® Screen Recorder 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์Milestone XProtect Screen Recorder ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้สามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ ๆ 
ซึง่ใชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาไดโ้ดยไมจ่ ากัดจ านวน (จากนี้ไปจะเรยีกวา่ 
คอมพวิเตอร)์   

2. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชเ้พือ่จุดประสงคใ์นการเฝ้าระวังหรอืเพือ่บันทกึภาพเคลือ่นไหวบนคอมพวิเตอรท์ีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืเป็นผูค้ว
บคมุเทา่นัน้ ดงันัน้ คณุจงึไมค่วรใชผ้ลติภัณฑเ์พือ่การเฝ้าระวังบนคอมพวิเตอรข์องลกูคา้ของคณุ เป็นตน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอของ Milestone และ Milestone Husky NVR 
เทา่นัน้  

4. ส าหรับการใชง้านผลติภัณฑแ์ตล่ะจุดนัน้ จะตอ้งใชใ้บอนุญาตของกลอ้งหนึง่ (1) ใบอนุญาตในผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอของ Milestone หรอื Milestone Husky NVR 

5. การใชง้านผลติภัณฑน์ี้อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชข้องผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอของ 
Milestone หรอื Milestone Husky NVR เพิม่เตมิดว้ย 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์Milestone XProtect Input Unit Plug-ins ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้อาจตอ้งใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์Milestone XProtect Smart Client เทา่นัน้ เมือ่ใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอของ Milestone หรอื Milestone Husky NVR 
และตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากัดในการตดิตัง้และใชง้านส าหรับผลติภัณฑเ์หลา่นี้ตามทีร่ะบใุน EULA นี้ 

2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์มจ่ ากัดจ านวนภายใตค้ยีใ์ชง้านโปรแกรมหนึง่ (1) รหัส 
ตราบเทา่ทีค่อมพวิเตอรแ์ตล่ะเครือ่งเหลา่นี้มใีบอนุญาตทีถ่กูตอ้งส าหรับผลติภัณฑ ์

 

Milestone XProtect® Device Pack 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑแ์พคเกจไดรเ์วอรก์ลอ้ง Milestone XProtect ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้และแพคเกจไดรเวอรก์ลอ้งแตล่ะแพคเกจสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอของ Milestone หรอื Milestone Husky NVR ทีใ่ชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการ  

2. ผลติภัณฑน์ี้และแพคเกจไดรเวอรก์ลอ้งแตล่ะแพคเกจควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติ
ภัณฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเทา่นัน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้และแพคเกจไดรเวอรก์ลอ้งแตล่ะแพคเกจสามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรไ์ดไ้มจ่ ากัดจ านวน ทีถ่กูก าหนดใหเ้ป็น 
เซริฟ์เวอรบั์นทกึภาพ, เซฟิเวอรส์ ารองการบันทกึอัตโนมัตหิรอื NVR 

 

Milestone ONVIF Bridge 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์Milestone ONVIF Bridge ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชร่้วมกับซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ XProtect ของ Milestone (ยกเวน้ XProtect Essential+) หรอื 
Milestone Husky NVR ทีส่นับสนนุ Milestone Integration Platform และมกีารใหส้ทิธิโ์ดยถกูตอ้งเทา่นัน้ 
 

Milestone DirectShow Filter 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์Milestone DirectShow Filter (“DirectShow Filter”) 
ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการตดิตัง้และใชง้าน DirectShow Filter โดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. DirectShow Filter 
สามารถตดิตัง้บนคอมพวิเตอรซ์ ึง่ใชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาไดโ้ดยไมจ่ ากัดจ านวน 
(จากนี้ไปจะเรยีกวา่ คอมพวิเตอร)์   

2. DirectShow Filter สามารถใชง้าน (ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม) โดยคณุ พนักงานของคณุ 
หรอืบคุคลอืน่ทีท่ างานใหแ้กค่ณุ 

3. DirectShow Filter อาจสามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอของ Milestone หรอื Milestone 
Husky NVR เทา่นัน้ หา้มใชง้านผลติภัณฑน์ี้แยกตา่งหาก หรอืใชง้านร่วมกับผลติภัณฑ ์Milestone ทีไ่มไ่ดร้ับการอนุมัต ิ
หรอืใชง้านร่วมกับผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ชข่อง Milestone 

4. การใชง้าน DirectShow Filter อยู่ภายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชข้องผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอของ Milestone หรอื Milestone Husky NVR เพิม่เตมิดว้ย 

5. ผูใ้ชย้อมรับและรับรองวา่จะไมใ่ช ้DirectShow Filter หรอืเครือ่งมอืทางเทคนคิอืน่ใดในลักษณะทีท่ าใหผ้ลติภัณฑ ์Milestone 
ถกูน าใชไ้ปในทางทีล่ะเมดิขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชข้อง Milestone หรอืระบบการออกใบอนุญาตของผลติภัณฑนั์น้ 

6. ถงึแมว้า่ Milestone จะมุง่มั่นทีจ่ะรกัษาคณุภาพของผลติภัณฑใ์นระดับสงู และท าใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้กันไดก้ับรุ่นใหม ่ๆ ในอนาคต 
ผูใ้ชผ้ลติภัณฑเ์ขา้ใจและยอมรับเงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ ก) ผลติภัณฑอ์าจมเีนื้อหา เอกสาร 
หรอืผลติภัณฑต์ัวอยา่งและซอรส์โคด้ทีไ่มถ่กูตอ้ง กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืลา้สมัย ข) 
ผลติภัณฑอ์าจใชง้านร่วมกันไมไ่ดก้ับผลติภัณฑ ์Milestone รุ่นกอ่นหนา้ รุ่นปัจจุบัน หรอืรุ่นอนาคต ค) 
ผลติภัณฑอ์าจขาดฟังกช์นัการท างานบางอยา่งหรอืมบีางสว่นไมส่มบรูณ์  
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Milestone XProtect® Download Manager 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์Milestone XProtect Download Manager (“Download Manager”) 
ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการตดิตัง้และใชส้ าเนาของ Download Manager 
ไดไ้มจ่ ากัดจ านวนโดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. Download Manager ควรใชก้ับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามที ่Download Manager 
ไดร้ับการออกแบบมาเทา่นัน้ 

2. Download Manager ตอ้งใชร่้วมกับผลติภัณฑ ์Milestone XProtect ทีม่าดว้ยกันเทา่นัน้ (ผลติภัณฑ ์XProtect ดัง้เดมิ) 
เมือ่ใชง้านร่วมกับผลติภัณฑ ์XProtect ดัง้เดมิ Download Manager จะสามารถใชร่้วมกับผลติภัณฑอ์ืน่ของ Milestone 
ทีใ่ชง้านร่วมกันได ้และกับผลติภัณฑ/์สว่นประกอบของบคุคลทีส่ามซึง่สรา้งจากชดุพัฒนาซอฟตแ์วรข์อง Milestone 
หรอืชดุพัฒนาซอฟตแ์วรส์ าหรับแพลตฟอรม์การรวมระบบของ Milestone 

3. การใชง้าน Download Manager อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชข้องผลติภัณฑ ์XProtect 
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ เพิม่เตมิดว้ย 

 

Milestone Software® Manager 
การตดิต ัง้และใชง้าน – ส าหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Milestone Software Manager (“Software Manager”) 
ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการตดิตัง้และใชส้ าเนาของ Software Manager ไดไ้มจ่ ากัดจ านวน 
โดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. Software Manager ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามที ่Software Manager 
ไดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ หรอืใชก้ับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารอืน่ใดในอนาคตซึง่ Milestone 
ยนืยันวา่ไดร้ับการสนับสนุนโดย Software Manager โปรดดู https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-
add-ons/milestone-addons/utilities/ 

2. Software Manager ควรใชง้านร่วมกับผลติภัณฑ ์Milestone XProtect ทีเ่หมาะสมตามที ่Software Manager 
ไดรั้บการออกแบบมาแตแ่รกเทา่นัน้ หรอืผลติภัณฑใ์นอนาคตซึง่ Milestone ยนืยันวา่ไดร้ับการสนับสนุนโดย Software 
Manager โปรดดู https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

3. การใช ้Milestone Software Manager ตดิตัง้หรอือัปเดตผลติภัณฑ ์Milestone XProtect 
จากระยะไกลบนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ เป็นผลใหค้ณุไดร้ับการพจิารณาวา่เป็นผูด้แูลระบบของคอมพวิเตอรเ์หลา่นัน้ 
("คอมพวิเตอรร์ะยะไกล") ในฐานะผูด้แูลระบบ คณุมหีนา้ทีรั่บรองวา่ผูใ้ชค้อมพวิเตอรร์ะยะไกลเขา้ใจและยอมรับ EULA 
ของผลติภัณฑ ์Milestone XProtect ทีไ่ดรั้บการตดิตัง้หรอือัปเดตโดยใช ้Milestone Software Manager 
แมแ้ตใ่นกรณีของขัน้ตอนการตดิตัง้ส าหรับผูใ้ชค้อมพวิเตอรร์ะยะไกลแบบอัตโนมัตแิละผูใ้ชอ้าจไม่ไดเ้ห็นขัน้ตอนดังกลา่ว 
การตดิตัง้หรอือัปเดตผลติภัณฑ ์Milestone XProtect จากระยะไกลบนคอมพวิเตอรร์ะยะไกลแสดงวา่ 
คณุยอมรับหนา้ทีน่ี้ในฐานะผูด้แูลระบบ 
รวมถงึหนา้ทีแ่ละภาระรับผดิชอบในการท าใหผู้ใ้ชค้อมพวิเตอรร์ะยะไกลยดึมั่นและปฏบัิตติาม EULA นี้ 
 

 

Husky 

Milestone Husky™ X-series NVRs 
การตดิต ัง้และการใชง้าน – ส าหรับผลติภัณฑ ์Milestone Husky™ X-ซรีสี ์NVRs (โดยครอบคลมุผลติภัณฑด์ังตอ่ไปนี้: 
Milestone Husky™ X2 และ Milestone Husky™ X8 ซึง่รวมถงึตัวแปรทัง้หมดของผลติภัณฑเ์หลา่นี้) 
ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 

Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 
1. ซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ XProtect และโปรแกรมอรรถประโยชน์ทีส่ง่มอบพรอ้มผลติภัณฑ ์รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงแค ่Husky 

Assistant และ Husky Recovery Tool 
สามารถและอาจใชพ้รอ้มกับคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละระบบปฏบัิตกิารทีม่กีารสง่มอบได ้

2. ขอ้มลูอัปเดตซอฟตแ์วรข์องผลติภัณฑแ์ละรูปภาพการกูค้นืที ่Milestone จัดหาใหส้ าหรับผลติภัณฑ ์
อาจจะและสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับผลติภัณฑเ์ทา่นัน้ 

3. ผลติภัณฑจ์ะโหลดมาลว่งหนา้พรอ้มกับซอฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ XProtect การใชซ้อฟตแ์วรก์ารจัดการวดิโีอ XProtect 
จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าหรับผลติภัณฑเ์ฉพาะดา้น (อา้งองิขอ้มลูจากสว่นทีเ่กีย่วขอ้งใน EULA ฉบับนี้) 
และเงือ่นไขตามการใชง้านของคยีใ์ชง้านโปรแกรมทีไ่ดรั้บและผ่านการลงทะเบยีนอยา่งเหมาะสม 

4. ผลติภัณฑจ์ะรวมถงึระบบปฏบัิตกิาร Microsoft Windows ทีฝั่งอยูใ่นผลติภัณฑ ์ใบอนุญาต Microsoft Windows ทีร่วมอยูนั่น้ 
จะใหส้ทิธใินการเขา้ถงึการอัปเดตระบบปฏบัิตกิาร Microsoft Windows ที ่Microsoft อาจจะปลอ่ยออกมา โดยไมม่คี่าใชจ้่าย 
คณุมหีนา้ทีต่อ้งดแูลใหร้ะบบปฏบัิตกิาร Windows เป็นปัจจุบันเสมอตามแนวทางปฏบัิตขิอง Microsoft Milestone 
ไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเขา้กันไดข้องการอัปเดตซอฟตแ์วรใ์นอนาคตของระบบปฏบัิตกิาร Windows 
และเวอรช์นัในอนาคตของระบบปฏบัิตกิาร Microsoft Windows ทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงการใชท้รัพยากรระบบทีม่ใีนผลติภัณฑ ์
ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพโดยรวมของผลติภัณฑ ์

ผลติภัณฑไ์ดรั้บการแบง่สัดสว่นและออกแบบส าหรับระบบปฏบัิตกิาร Microsoft Windows เวอรช์นัทีร่วมอยูใ่นปัจจุบัน 
Milestone ไมอ่าจรับประกันไดถ้งึความเขา้กันไดก้ับระบบปฏบัิตกิาร Microsoft Windows เวอรช์นัอืน่ ๆ 

5. ระบบปฏบัิตกิาร Microsoft Windows ทีร่วมอยูนั่น้ จะตอ้งใชร่้วมกับผลติภัณฑเ์ทา่นัน้ 
และตอ้งไมน่ าไปใชก้บัคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวรอ์ืน่ใด ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าหรับการใชร้ะบบปฏบัิตกิาร Microsoft Windows 
จะอยูภ่ายใตก้ารก ากับควบคมุโดยขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชข้อง Microsoft 

 

https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
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Milestone Husky™ M-series NVRs 
การตดิต ัง้และการใชง้าน – ส าหรับ Milestone Husky™ NVR Series (โดยครอบคลมุผลติภัณฑด์ังตอ่ไปนี้: Milestone 
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 และ Milestone Husky™ M50 ซึง่รวมถงึตัวแปรทัง้หมดของผลติภัณฑเ์หลา่นี้) 
ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเริม่น าไปใชแ้ละใชง้านผลติภัณฑโ์ดยมเีงือ่นไขและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. ผูซ้ือ้ตอ้งยอมรับ EULA ฉบับนี้กอ่นการซือ้ผลติภัณฑใ์ด ๆ  
1. ซอฟตแ์วร ์Milestone Husky NVR ควรจะและสามารถใชง้านร่วมกับฮารด์แวรค์อมพวิเตอร ์

และระบบปฏบัิตกิารทีจ่ัดสง่มาดว้ยกันเทา่นัน้ และตอ้งใชร่้วมกับคยีใ์ชง้านโปรแกรมทีจ่ัดเตรยีมใหโ้ดย Milestone เทา่นัน้ 
หากจ าเป็นตอ้งเปลีย่นชิน้สว่นส าคัญของฮารด์แวร ์
ควรตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์หมอ่กีครัง้และเปิดใชง้านดว้ยคยีใ์ชง้านโปรแกรมใหมท่ีไ่ดรั้บผ่านทางดลีเลอร ์Milestone 
ของคณุหรอืศนูยบ์รกิารการลงทะเบยีนซอฟตแ์วรข์อง Milestone บนเว็บไซตข์อง Milestone ที ่www.milestonesys.com  

2. ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชง้าน (ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม) โดยคุณ พนักงานของคณุ หรอืบคุคลอืน่ทีท่ างานใหแ้กค่ณุ 
รวมถงึเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีส่บืสวนเหตกุารณ์ใหแ้กค่ณุเทา่นัน้ โดยมขีอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นยอ่หนา้ที ่5 ดา้นลา่ง ดังนัน้ 
คณุจงึไมค่วรใหล้กูคา้หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใดด าเนนิการหรอืใชง้านผลติภัณฑไ์มว่า่ในลักษณะใดก็ตาม เป็นตน้ 

3. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชเ้พือ่จุดประสงคใ์นการเฝ้าระวังหรอืเพือ่บันทกึวดิโีอในสถานประกอบการหรอืพืน้ทีท่ีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืเป็นผู ้
ควบคมุเทา่นัน้ ดังนัน้ คณุจงึไมค่วรใชผ้ลติภัณฑเ์พือ่การเฝ้าระวังในสถานประกอบการหรอืพืน้ทีข่องลกูคา้ของคณุ เป็นตน้ 

4. ผลติภัณฑน์ี้สามารถด าเนนิการและจัดการจากระยะไกลโดยบคุคลทีส่ามทีใ่ช ้Milestone Interconnect ได ้
โดยมเีงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ ก) คณุหรอืบคุคลทีส่ามซือ้สทิธกิารใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect 
ส าหรับกลอ้งทีส่ามารถเขา้ถงึไดใ้นระบบ XProtect Corporate สว่นกลางได ้และ ข) 
คณุไดร้ับการอนุญาตทีจ่ าเป็นและปฏบัิตติามกฎหมายในการด าเนนิการเฝ้าระวัง 

5. ผลติภัณฑน์ี้ออกแบบมาใหใ้ชง้านร่วมกับอปุกรณ์ไดไ้มเ่กนิจ านวนสงูสดุทีก่ าหนดไว ้หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดสอบถามดลีเลอร ์Milestone ของคณุหรอืดเูอกสารประกอบผลติภัณฑ ์
ผลติภัณฑไ์มส่ามารถใชง้านร่วมกับอปุกรณ์เกนิจ านวนสงูสดุทีก่ าหนดไว ้
และเกนิขอ้มลูสทิธิก์ารใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งซึง่คณุซือ้และไดรั้บมาโดยชอบภายใตค้ยีใ์ชง้านโปรแกรม 

 

MIP SDK และ MIP SDK Mobile 
การตดิต ัง้และการใชง้าน - ส าหรับ MIP SDK (ชดุพัฒนาซอฟตแ์วรแ์พลตฟอรม์การรวมระบบของ Milestone) และส าหรับ MIP 
SDK Mobileมดีังนี้:  
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการตดิตัง้และใชง้านแตล่ะผลติภัณฑ ์เชน่ MIP SDK และ MIP SDK Mobile 
โดยมขีอ้จ ากัดดังตอ่ไปนี้: 

1. สามารถตดิตัง้ผลติภัณฑบ์นคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการประเมนิหรอืพัฒนาไดไ้มจ่ ากัดจ านวน  
2. ผลติภัณฑน์ี้ควรใชง้านร่วมกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมตามทีผ่ลติภัณฑไ์ดรั้บการออกแบบมาเทา่นัน้ 

3. คณุ พนักงานของคณุ หรอืบคุคลอืน่ทีท่ างานใหแ้กค่ณุสามารถใชง้านผลติภัณฑไ์ดไ้มว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

4. สามารถใชผ้ลติภัณฑไ์ดเ้ฉพาะในสว่นทีเ่ชือ่มโยงผลติภัณฑ ์Milestone XProtect, ผลติภัณฑ ์Milestone Husky NVR 
ทีร่องรับชดุพัฒนาซอฟตแ์วรแ์พลตฟอรม์การรวมระบบของ Milestone และผลติภัณฑ ์Milestone XProtect 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตส าหรับ OEM ผลติภัณฑน์ี้ไมส่ามารถใชแ้ยกตา่งหาก ในผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ชือ่มโยงกับ Milestone  

5. MIP SDK: 
คณุสามารถจ าหน่ายผลติภัณฑบ์างสว่นทีไ่ดรั้บการออกแบบพเิศษใหเ้ป็นองคป์ระกอบทีจ่ัดจ าหน่ายตอ่ใหแ้กบ่คุคลที ่3 ได ้
(ไฟลเ์หลา่นี้เป็นไฟลป์ฏบัิตกิารทีร่ันในโฟลเดอรย์อ่ยตอ่ไปนี้ของโฟลเดอรก์ารตดิตัง้ผลติภัณฑ:์ \bin และโฟลเดอร ์
\VpsSamples\bin) และระบวุา่ขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิัง้หมด ซึง่รวมถงึแตไ่ม่ไดจ้ ากัดเพยีง รายการทีร่ะบไุวใ้นไฟล ์
“3rd party software terms and conditions.txt” ในโฟลเดอร ์\bin ส าหรับโฟลเดอรก์ารตดิตัง้ของผลติภัณฑ ์
รวมอยูใ่นการเผยแพร่ซ ้าดังกลา่ว 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับองคป์ระกอบของคณุเองโดยเป็นสว่นหนึง่ของโซลชูนัทัง้หมดทีใ่ชร่้วมกับผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บอนุญาตจาก 
Milestone อยา่งถกูตอ้ง 

6. MIP SDK Mobile: 
คณุสามารถจ าหน่ายผลติภัณฑบ์างสว่นทีไ่ดร้ับการออกแบบพเิศษใหเ้ป็นองคป์ระกอบของรายการทีจ่ัดจ าหน่ายตอ่ใหแ้กบ่คุคล
ที ่3 ได ้(ไฟลเ์หล่านี้เป็นไฟลป์ฏบัิตกิารทีร่ันในโฟลเดอรไ์ลบรารขีองโฟลเดอรย์อ่ยการของ MIP SDK Mobile) 
และระบวุา่ขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิัง้หมด ซึง่รวมถงึแตไ่มไ่ดจ้ ากัดเพยีง รายการทีร่ะบไุวใ้นไฟล ์“3rd party software 
terms and conditions.txt (ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของซอฟตแ์วรส์ าหรับบคุคลที ่3)” ในโฟลเดอรก์ารตดิตัง้ผลติภัณฑ ์
ไดร้วมอยูใ่นการจัดจ าหน่ายตอ่ดังกลา่ว 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับองคป์ระกอบของคณุเองโดยเป็นสว่นหนึง่ของโซลชูนัทัง้หมดทีใ่ชร่้วมกับผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บอนุญาตจาก 
Milestone อยา่งถกูตอ้ง 

7. การใชผ้ลติภัณฑจ์ะถกูจ ากัดตามขอ้ก าหนดเกีย่วกับมาตรฐานทีอ่า้งถงึในขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชข้องผลติภัณฑ ์
Milestone หรอืผลติภัณฑข์อง Milestone ส าหรับ OEM ทีใ่ชร่้วมกัน 

8. คณุยนิยอมและรับประกันวา่จะไมใ่ชผ้ลติภัณฑ ์หรอืเครือ่งมอืทางเทคนคิอืน่ๆ 
ในลักษณะทีจ่ะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถใชผ้ลติภัณฑข์อง Milestone หรอืผลติภัณฑข์อง Milestone ส าหรับ OEM 
ไดใ้นลักษณะทีอ่าจเป็นการละเมดิขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกับผูใ้ชท้ีค่รอบคลมุเฉพาะผลติภัณฑ ์
หรอืเจาะหรอืหลกีเลีย่งระบบการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธสิ าหรับผลติภัณฑข์อง Milestone หรอืผลติภัณฑข์อง Milestone ส าหรับ 
OEM 

9. ผลติภัณฑจ์ะรวมถงึเครือ่งมอืซอฟตแ์วรแ์ละองคป์ระกอบทีท่ าใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่หรอืรวมเขา้กับซอฟตแ์วรบ์ุคคลทีส่ามได ้
ผลติภัณฑไ์มร่วมถงึใบอนุญาตส าหรับซอฟตแ์วรบ์คุคลทีส่ามดังกลา่ว 
ซึง่คณุตอ้งขอรับดว้ยตนเองเพือ่วัตถปุระสงคก์ารใชง้านของคณุ 
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Milestone Customer Dashboard 
การใชง้าน – ส าหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Milestone Customer Dashboard ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 
Milestone ใหส้ทิธิแ์กค่ณุในทีน่ี้ในการเปิดใชง้านและใช ้Milestone Customer Dashboard เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นัการท างาน 
ถอืวา่คณุยอมรับขอ้ก าหนดและขอ้จ ากัดตอ่ไปนี้: 

1. คณุตกลงทีจ่ะไมดั่ดแปลง แกไ้ข หรอืใชว้ธิกีารใด ๆ ในการเปลีย่นเพือ่ท าลายขอ้มลูทีม่กีารสง่ไปยังการบรกิารออนไลน์ 
2. Milestone 

ไมรั่บผดิชอบส าหรับขอ้มลูสญูหายทีม่สีาเหตจุากการหยดุชะงักในการสือ่สารระหวา่งผลติภัณฑแ์ละการบรกิารออนไลน์ 
หรอืจากการบรกิารออนไลน์และไคลเอ็นตท์ีใ่ชง้าน 

3. คณุใหค้วามยนิยอมในการแชรก์ารก าหนดคา่ระบบและขอ้มลูการท างานร่วมกับบรกิาร Milestone Customer Dashboard 
คัวอยา่งเชน่ ขอ้มลูระบบดังกลา่วเป็นขอ้มลูทีผ่ดิพลาดโดยมสีาเหตจุากความลม้เหลวของกลอ้งถา่ยรูป ระบบ หรอืเครอืขา่ย  

4. คณุยังใหส้ทิธิแ์กพั่นธมติร Milestone ในการเขา้ถงึการก าหนดคา่ระบบและขอ้มลูการท างาน 
โดยมวัีตถปุระสงคเ์พยีงเพือ่การบรกิารชว่ยเหลอืลกูคา้ใหแ้กค่ณุเทา่นัน้ 

5. นอกจากขอ้จ ากัดทั่วไปในความรับผดิของ Milestone ทีร่ะบไุวใ้นสว่น “ขอ้จ ากัดความรับผดิ” ขา้งตน้ Milestone 
จะไมย่อมรับความรับผดิใด ๆ ทีเ่กดิจากการใชง้านในทางทีผ่ดิของพันธมติร Milestone หรอื การไมส่ามารถใชง้านไดใ้นการใช ้

Milestone Customer Dashboard 

6. การเขา้ถงึฟีเจอรบ์างรายการของ Milestone Customer Dashboard จะตอ้งมสีัญญา Milestone Care Plus ทีถ่กูตอ้ง โปรดดทูี ่
https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/ Milestone 
จะไมย่อมรับความรับผดิส าหรับการหยดุชะงักทีอ่าจเกดิขึน้ในการบรกิารโดยมสีาเหตจุากความลม้เหลวในการตอ่อายกุารคุม้ครอ
งของ Milestone Care ในเวลาทีก่ าหนด  

7. อาจมคีา่ใชจ้่ายของบคุคลทีส่ามเพิม่เตมิส าหรับการใชบ้รกิาร Milestone Customer Dashboard ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเพยีง 
คา่ใชจ้่ายในการตดิตอ่สือ่สาร  

 

  

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

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

Milestone XProtect® VMS  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

XProtect® Mobile 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

registered for the Product by the Software License Code. 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

product or the Milestone Husky NVR unit. 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

