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 Milestoneاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي من 
   

في حالة وجود شك أو نزاع فيما يتعلق بتفسير الشروط واألحكام   .Milestoneتفاقية ترخيص المستخدم النهائي من هذا هو اإلصدار الُمتَرجم لإلصدار األصلي من ا
ية  يأتي اإلصدار األصلي باللغة اإلنجليزية من اتفاق التي تخص اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه، يُؤخذ باإلصدار األصلي باللغة اإلنجليزية عن اإلصدار الُمتَرجم.

 بعد هذا اإلصدار المترجم.   Milestoneترخيص المستخدم النهائي من 
 

أو تمثل إحدى الجهات التي تقوم بتجميع النظم، أو تقوم ألي سبب آخر بتثبيت هذا المنتج بالنيابة عن طرف آخر، فيجب عليك   Milestoneإذا كنت أحد موزعي  مالحظة:
ترخيص المستخدم النهائي هذه وعلى موافقتهم على تقديم البيانات الشخصية للمستخدم النهائي لعرض التسجيل على  التأكد من الحصول على موافقتهم على اتفاقية

Milestone Systems  .إذا كان هذا الخيار التطوعي مستخدًما 
 

ـ )المشار   Milestone Systems A/Sقانونيًا مستقاًل( وبين  "( هذه اتفاقية ملزمة قانونًا بينك )سواًء كنت فرًدا أو كيانًاEULAاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي )"
أو أداة المساعدة، والتي قد تتضمن مكونات البرامج واألجهزة، والوسائط، والمواد المطبوعة، والوثائق   Milestone"( بشأن منتج Milestoneإليها فيما بعد بكلمة " 

إذا كنت قد اشتريت المنتج ضمن عملية شراء نظام   حديثات أو تصحيحات )والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المنتج"(.الموجودة على اإلنترنت أو الوثائق اإللكترونية، وأي ت
بمثابة جزء من المنتج،  -هذه EULAبموجب –، فإن جميع مكونات األجهزة والبرامج الخاصة بهذا النظام ستعتبر Milestoneخادم أو جهاز كمبيوتر مقدَّم من شركة  

 ء أي مكونات برامج أو أجهزة تخص طرفًا خارجيًا وتخضع التفاقية ترخيص خارجية منفصلة مضمنة في وثائق المنتج أو مدمجة في النظام. باستثنا
 

 تقم بتثبيت المنتج أو هذه، فال EULAإذا لم تكن موافقًا على شروط  هذه. EULAوبتثبيت البرنامج، أو نشره، أو نسخه، أو استخدامه، فإنّك بذلك تُِقر بااللتزام بشروط  
يوًما من شراء المنتج، مصطحبًا معك جميع المواد ذات الصلة إلى مكان الشراء السترداد ما دفعته بالكامل،   30استخدامه، ويمكنك بداًل من ذلك إرجاعه، في غضون 

هذه   EULA)بالنيابة عنك(، بقبول  Milestoneبما في ذلك موزع ال تسري سياسة اإلرجاع هذه إذا قمت أنت أو من يمثلك،  مخصوًما منه أي تكاليف شحن وتوصيل.
يعتبر المنتج  واألجهزة ذات الصلة.  Milestone Huskyعالوة على ذلك، ال تنطبق سياسة اإلرجاع هذه على منتجات  قبل شرائك للمنتج أو كجزء من هذا الشراء. 

الحظ أن جميع المكونات البرمجية في هذا   ى جانب القوانين والمعاهدات األخرى المتعلقة بالملكية الفكرية.محميًا بقوانين حقوق النشر ومعاهدات حقوق النشر الدولية، إل
 المنتج مرخصة لك فقط، ولم يتم بيعها لك.

 
سطة كود ترخيص البرنامج الذي استلمته "(، يتم تعريف الترخيص الممنوح لك بواSLCالتي تتطلب وجود كود ترخيص البرنامج )"  Milestoneبالنسبة إلى منتجات  

 عند شراء المنتج.
 

 Milestone XProtectو/أو  Milestone XProtect Corporateالترخيص الممنوح لك بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه لـ   الشركات التابعة.
Expert  و/أوMilestone XProtect Professional  يسمح لك بمنح حق الوصول إلى هذا المنتج والسماح باستخدامه من قبل الشركات التابعة وموظفيها +

ها للمنتج وفقًا  ة واستخداموممثليها وغيرهم من األشخاص العاملين لشركاتك التابعة، بشرط أن تظل مسؤوالً في جميع األوقات مسؤولية كاملة عن وصول الشركات التابع
و/أو   Milestone XProtect Corporateالتي اشتريتها لـ   Milestoneيغطي هذا الحق أيًضا إضافات ومكونات  لشروط اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه.

Milestone XProtect Expert   و/أوMilestone XProtect Professional.+ التابعة الخاصة بك تقدم إلى اتفاقية   يجب عليك التأكد من أن )أوالً( الشركات
 ( هذه.EULA( هذه قبل منحها حق الوصول إلى المنتج )ثانيًا( امتثال الشركات التابعة لشروط اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي )EULAترخيص المستخدم النهائي )

مؤسسي تسيطر عليه أو يسيطر عليك، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع  ألغراض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه، تشمل "الشركات التابعة" أي كيان 
مجلس اإلدارة أو سلطة  لسيطرة مشتركة معك، حيث تعني "السيطرة" ملكية أكثر من خمسون بالمائة من أوراق التصويت التي يحق لها انتخاب أو تعيين أغلبية أعضاء 

  إدارية مماثلة.
 

ربما يستخدم مسؤول النظام في مؤسستك اليوم أو في المستقبل أداة أو طريقة ما في نظام تشغيل تتيح إمكانية تحديث أو تثبيت المنتجات   ن تدخل.قبول التحديث عن بُعد دو
اة في تحديث المنتج تلقائيًا، وفي حالة استخدام مثل هذه األد مثااًل على هذه األداة. Milestone Software Managerالبرمجية على جهازك عن بُعد وتلقائيًاـ ويعتبر 

الحالية، فإنك بذلك تُقّر بالموافقة على تفويض مسؤول النظام نيابةً عنك بقبول اتفاقيات ترخيص المستخدم  EULAوبقبول  للمنتج الجديد. EULAفلن تتم مطالبتك بقبول 
 النهائي الخاصة بعمليات تحديث المنتج المستقبلية.

 
"( بموجب نموذج الترخيص الخاص  AMI") Amazon Machin Imageفي شكل  Milestone XProtect VMSتسليم منتجات يتم أيًضا  .AWSنشر سحابة 

باستخدام البرنامج   AWS+، ويمكن نشرها على البنية التحتية لخدمات سحابة Milestone XProtect® Essential"(، أو بترخيص مضّمن لـ  BYOLبك )"
الخاص  AWS"( ضمن حساب VPCينفذ هذا البرنامج النصي عملية نشر افتراضية للمنتج في سحابة خاصة افتراضية جديدة )" المرتبط.  CloudFormationالنصي 

  AWSدمات سحابة البنية التحتية لخأو النشر االفتراضي الذي أنتجته إلى الحد المطلوب لنشر المنتج في  CloudFormationيمكنك تعديل البرنامج النصي  بك.
"كما هو" دون ضمان من أي نوع، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الضمان الضمني للصالحية  CloudFormationيتم توفير البرنامج النصي الخاصة. 

أو   CloudFormationالبرنامج النصي صراحةً مسؤوليتها عن أي ضمان وال تقبل أي مسؤولية عن التعديالت التي تُجرى على  Milestoneتُخلي  لغرض معين.
 تظل المخاطر والمسؤولية الكاملة الناشئة عن نشر المنتج المنشور واستخدامه على عاتقك كمستخدم. النشر االفتراضي الذي أنتجته.

 
سبيل المثال ال الحصر، الواردة بالمنتج والمتعلقة به وأي نُسخ منه، مملوكة لشركة  تعتبر كل سندات وحقوق الملكية، بما في ذلك حقوق النشر، على  حقوق الملكية الفكرية.

Milestone   جانبنا.أو في حالة مساهمة أطراف خارجية في ذلك المنتج، تكون كل السندات والحقوق الخاصة بتلك المساهمات فقط، مملوكة للجهات المرخص لها من 
 . Milestoneحةً محفوظة لشركة وتعتبر جميع الحقوق غير الممنوحة صرا

ويغطَّى استخدام هذه التقنية مطالبة بواحدة أو أكثر من   HEVCالمرخصة بموجب ترخيص مجموعة براءات االختراع المتقدمة  HEVC/H.265قد يتضمن المنتج تقنية 
 . patentlist.hevcadvance.comبراءات االختراع المدرجة في 

 
مسؤولية التأكد من أن المنتج ال ينتهك حقوق الملكية الفكرية ألي أطراف خارجية، بأي طريقة كانت، وذلك فيما   Milestoneتتحمل  .انتهاك حقوق األطراف األخرى

من تاريخ الشراء و)ب(  د األوروبي يتعلق ببراءات االختراع في الحاالت التالية فقط: )أ( براءات االختراع الممنوحة والمنشورة في الواليات المتحدة األمريكية أو االتحا
في حالة اتخاذ أي إجراءضدك يكون مزعوًما فيه   فقط إذا كان المنتج يعتبر مخالفًا للقواعد كمنتج مستقل في حالة عدم استخدامه مع أي منتجات أو وسائل تكنولوجية أخرى.

السلوك الوحيد لمتابعة األمر، وستتحمل جميع التكاليف  Milestoneدئٍذ، ستتولى بع .Milestoneحدوث مثل هذا االنتهاك، يجب أن ترسل إخطاًرا كتابيًا فوريًا بذلك إلى 
توكيل رسمي غير قابل لإللغاء إلدارة الدعوى القضائية بالنيابة عن نفسها أو للتفاوض حول تسوية   Milestoneبمقتضى هذه االتفاقية، يكون لدى  القانونية الناتجة عنها.

ـ بالطريقة التي تراهاـ الحق إما في منحك الحق الدائم في استخدام المنتج أو وضع نهاية لهذا االنتهاك من خالل  Milestoneتمتلك   م.االنتهاك المزعوم معك كمستخد
الوصول إلى أي من هذه هذه، وما يستتبع ذلك من تأثير مباشرـ في حالة عدم  EULAتعديل المنتج أو استبداله بمنتج آخر يتمتع بالوظائف األساسية نفسها كمنتج أو إنهاء 

في حالة إنهاء الترخيص، لن يكون لك الحق في أي مطالبات تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، أي حق في التعويض أو   .Milestoneالحلول بتكلفة معقولة بالنسبة إلى 
 . Milestoneالتأمين ضد 
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إذا اكتشفت وجود عيب أو  ال إذا كان له تأثير على وظيفة المنتج ككل أو إذا كان يمنع تشغيل المنتج.ال يُعتبر أي عيب أو خطأ في المنتج أمًرا مهًما، إ  تصحيح األخطاء.
ـ بالطريقة التي تراهاـ ملزمةً باآلتي )أ( تسليم نسخة جديدة من المنتج خالية من أي  Milestone( يوًما من شرائه، فستصبح 90خطأ فادح بالمنتج، في غضون تسعين )

هذه وإعادة دفع أي رسوم ترخيص تم استالمها في مقابل إرجاع جميع نُسخ   EULAدح أو )ب( معالجة أو تصليح العيب أو الخطأ مجانًا أو )ج( إنهاء عيب أو خطأ فا
 تمثل أحكام هذه الفقرة الحلول الوحيدة المتاحة لك في حالة حدوث عيب أو خطأ في المنتج. المنتج.

 
تخلي مسؤوليتها بشكل صريح من أي ضمان على   Milestoneكجزء من وثائق المنتج، فإن   Milestoneك بضمان محدد من ما لم يتم تزويد عدم وجود ضمانات.

المثال ال  يتوفر المنتج وأي وثائق ذات صلة "على عالتها" دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كان ذلك على نحو صريح أو ضمني، بما في ذلك، على سبيل  المنتج.
يجب العلم بأن المنتج،  أي خطر ينشأ عن استخدام المنتج أو أدائه. -بصفتك المستخدم-تتحمل أنت  مانات الضمنية للقابلية للتسويق أو المالءمة لغرض معين.الحصر، الض 

لمحتمل أن يتم تقييدها أو معارضتها بموجب  عند استخدامه مع بعض األجهزة أو البرامج األخرى، قد يمّكنك من تنفيذ بعض إجراءات المراقبة ومعالجة البيانات التي من ا 
المسؤولية الكاملة عن التحقق من   -بصفتك المستخدم-وتقع عليك  القانون المعمول به، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر قانون خصوصية البيانات والقانون الجنائي.

 استخدامك للمنتج على نحو يلتزم بالقانون المعمول به. 
 

  المحظور.االستخدام 
ويتضمن ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،   ال يجوز تطبيق المنتج أو استخدامه أال وفقًا للقانون /القوانين المعمول بها في الوالية، أو الدولة، أو المنطقة التي يُستخدم فيها.

سجلة وغيرها من البيانات في المنتج، وكيفية استعمال مثل هذه البيانات المسجلة بينما يتم القيود القانونية المحتملة لما تراقبه أو تُسّجله بالمنتج، وسياسة تخزين البيانات الم
أي مسؤولية من أي نوع، عن  Milestoneال تتحمل   وتقع عليك المسؤولية الكاملة الطالع المستخدم على مثل هذه القوانين والقيود والموافقة عليها. تصديرها من المنتج.

 مباشرة، أو غير مباشرة، أو الحقة فيما يتعلق بانتهاك مثل هذه القوانين و/أو القيود. أي أضرار أو خسائر 
 

لحقوق اإلنسان  على النحو المنصوص عليه في اإلعالن العالمي حقوق اإلنسان ألي شخص ال يغطي هذا الترخيص استخدام المنتج لغرض أو في شأن يتصل بانتهاك
هذه مما يتسبب بدوره في وقف ترخيص المنتج بأكمله على الفور دون أي  EULAذا القبيل يعتبر ممنوًعا ويعد انتهاًكا أساسيًا لـ إن أي استخدام من ه باألمم المتحدة.

 إخطارـ مع اعتبار أي استخدام الحق للمنتج غير قانوني.
 

Copenhagen Clause. Milestone  من بين الشركات الُموقّعة علىCopenhagen Letterالة هي إعالن تكنولوجي يشجع على إجراء نقاش عام ، هذه الرس
نحن من نُشّكل التكنولوجيا علينا أن نفكر في الكيفية التي بها تؤثر   يتسم بالشفافية والنزاهة والصراحة حول قوة التكنولوجيا وكيف ينبغي أن تُعّزز التكنولوجيا نوعية الحياة.

ليست فقط تشجع شركائنا على الدخول في هذا    Milestone الوسيلة التي بها نُعّزز االستخدام المسؤول للتكنولوجيا. التكنولوجيا على احتياجات البشر وسلوكياتهم وفي
وتُضّمن  www.copenhagenletter.orgالموجودة على  Copenhagen Letterالنقاش المهم حول االستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ولكنها أيًضا تُوقّع على 

Copenhagen Clause .ضمن اتفاقياتها 
 

وال موردوها، بأي حال من األحوال، أي مسؤولية عن أي   Milestoneال تتحمل  تسري أحكام هذه الفقرة إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به. تحديد المسؤولية.
األرباح أو توقف العمل   أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو الحقة من أي نوع كانت )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، األضرار المرتبطة بالخسائر في

و أي مسؤولية تجاه المنتج )فيما عدا اإلصابة البدنية( تنشأ عن استخدام المنتج أو تعذر استخدامه أو توفير الدعم أو فقدان معلومات العمل أو أي خسائر مالية أخرى( أ
باستثناء أي سوء تصرف متعمد أو إهمال جسيم، تقتصر مسؤولية  باحتمالية وقوع هذه األضرار. Milestoneالمالئم أو عدم الوفاء بتوفيره، حتى ولو تم إبالغ 

Milestone .ومورديها الكاملة على المبلغ الذي دفْعته بالفعل مقابل المنتج 
 

يجوز لك استخدام   هذه المنتجات تتضمن حقوقًا لك تقضي باستخدام برامج األطراف الخارجية وفق ما هو وارد في وثائق المنتج المحدد.تراخيص األطراف الخارجية. 
جية ومسؤوليتك عند التثبيت هي التحقيق والحصول على حقوق االستخدام الخاصة بأي من برامج األطراف الخارجية  ودمج المنتجات مع غيرها من برامج األطراف الخار

  للغرض الذي تريده.
 

يصه من الباطن أو  . )أ( يجوز لك نسخ المزيد من نسخ المنتج بالقدر الالزم لألغراض األرشيفية والنسخ االحتياطي. )ب( ال يجوز لك توزيع المنتج أو ترخأحكام متنوعة
ح به صراحةً في  هذه. )ج( ال يجوز لك عكس هندسة أي من مكونات المنتج، أو فك تجميعها،   EULAإتاحته بطريقة أخرى إلى األطراف الخارجية باستثناء ما هو مصرَّ

هذه غير قابلة للتحويل إال إذا   EULAتنازل عنه بموجب تعاقد. )د( تُعتبر أو تعديلها، أو فك تركيبها باستثناء الحد الذي يسمح به القانون المعمول به فقط والذي ال يمكن ال
ل إليه  Milestoneتم تحويل أي حق ملكية والذي يتضمن منتج  ل إليه، شريطة أن يوافق الُمحوَّ ، يجوز التنازل عن جميع حقوقك الخاصة بهذا المنتج بشكل دائم إلى الُمحوَّ

 هذه.  EULAعلى شروط 
 

في مثل هذه الحالة،   هذه في حالة عدم التزامك ببنودها وشروطها. EULAإنهاء  Milestoneمع عدم اإلخالل بأي من الحقوق األخرى، يجوز لشركة  قية.إنهاء االتفا
 يجب التوقف على الفور عن استخدام المنتج وتدمير جميع نُسخه. 

 
هذه باطل، أو غير نافذ المفعول أو ساري المفعول فقط إذا كان   EULAثلة قراًرا بأن أي بند في إذا أصدرت محكمة أو جهاز حكومي تملك صالحية مما القابلية لإلبطال.

  الحالية هذه سارية ونافذة المفعول تماًما وتصير تلك البنود ضعيفة التأثير أو محدودة النطاق جًدا.  EULAنطاقه محدوًدا، فستصبح 
 

وتامة من جانب األطراف ذوي الصلة بالمواد موضوع البحث هنا، وستصبح جميع االلتزامات والتعهدات الشفهية هذه موافقة كاملة  EULAتمثل االتفاقية الكاملة.
ـ هذه، وجميع الضمانات الضمنية وقواعد القانون العام أو القواعد العادية للقانون غير المنصوص عليه مرة ثانية هناـ بموجب هذه الوثيقة EULAوالكتابية التي سبقت 

 ة من العمل بها بين األطراف. مستثنا
 

للقوانين الدنماركية، ومحكمة االختصاص المعنية بتسوية المنازعات بموجب هذه االتفاقية   Milestoneهذه والعقد المبرم بينك وبين  EULAتخضع  القانون المعمول به.
 هي محكمة مدينة كوبنهاجن.

 
كاميرات   IPيمكن أن تكون أجهزة  . IPتدعم أجهزة   Milestone XProtect VMSإّن منتجات تخدام. الترخيص والتثبيت واألحكام والقيود المفروضة على االس

ألجهزة  بالنسبة  فريد في التثبيت المطبق على المنتج. IPوأجهزة تشفير، خدمات فيديو أو أنواع أخرى من أجهزة الفيديو أو غير الفيديو التي تتم معالجتها من خالل عنوان 
IP ي على عنوان التي تحتوIP  واحد مضمن في قائمة األجهزة المدعومة منMilestone يلزم ترخيص جهاز واحد لكل جهاز ،IP .بالنسبة  متصل بالمنتج وممّكن فيه

يُرجى التحقق من   . Milestoneيتم تحديد عدد تراخيص األجهزة المطلوبة في قائمة األجهزة المدعومة من  ،ممّكن واحد IPالتي تحتوي على أكثر من عنوان  IPألجهزة 
المدعومة والعدد المطلوب من التراخيص واالستثناءات في قائمة األجهزة المدعومة على   IPأجهزة 

 .devices-tools/supported-partner-https://www.milestonesys.com/community/business تنطبق االستثناءات التالية على أجهزةIP   التي لها
  IPالمتصلة بالمنتج من خالل جهاز وسيط أو نظام وسيط ، يلزم ترخيص جهاز واحد لكل قناة فيديو ممّكنة؛ )ثانيًا( تعد أجهزة  IPزة واحد: )أوالً( بالنسبة ألجه IPعنوان 

التشفير التي تحتوي  واحد فقط؛ )ثالثًا( بالنسبة إلى أجهزة   IPكاميرا تناظرية متصلة، كجهاز   16ذات العدسات المتعددة أو أجهزة االستشعار والمشفرات مع ما يصل إلى 
قد يتم تطبيق استثناءات محددة إضافية، يُرجى الرجوع إلى قائمة األجهزة المدعومة من  قناة، يلزم ترخيص جهاز واحد لكل قناة فيديو ممّكنة. 16على أكثر من 
Milestone  .للحصول على التفاصيل 

 

http://www.copenhagenletter.org/
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
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، ينطبق ما  Milestone MIP SDKولبرنامج تشغيل خدمة معالجة الفيديو المضمن في  Milestoneغير المضمنة في قائمة األجهزة المدعومة من  IPبالنسبة ألجهزة 
التي ال تحتوي على إمكانات الفيديو ترخيص جهاز   IPذات إمكانات الفيديو ترخيًصا واحًدا لكل قناة فيديو ممّكنة، و)ثانيًا( تتطلب أجهزة  IPيلي: )أوالً( تتطلب أجهزة 

المحددة، يرجى الرجوع إلى البنود والشروط المحددة للمنتجات، و)ثالثًا(  XProtect® VMSقد تنطبق شروط الترخيص المحددة على منتجات  .IPواحد لكل عنوان 
Video Processing Service Driver ز  عند تلقي فيديو من أي نظام معالجة فيديو متصل أو أي جهاز متصل بشكل مباشر أو غير مباشر، يتطلب ترخيص جها

 واحد لكل قناة فيديو ممّكنة.
 

وتخزينها في نظام تراخيص تبادلها بتنشيط تراخيص المنتج، فأنت بذلك تقبل بأن بيانات النظام األساسية )مثل عدد األجهزة المستخدمة( يتم   جمع بيانات النظام وتسجيلها.
Milestone. تقوم  كل جهاز متصل بالنظام.يتم إنشاء مفتاح فريد لكل ترخيص وMilestone  بجمع عناوينMAC   لألجهزة المتصلة وتتبُّع عدد مرات تسجيل

بالنسبة لألنظمة التي   الخاصة بالخادم الذي ينشط الترخيص. IPبتسجيل عنوان  Milestoneكما تقوم  .EULAالكاميرات وحذفها لتضمن أن التراخيص تًستخدم وفقًا لـ 
( الخاص بالخادم المتنقل واألجهزة المحمولة المسجلة لتتلقى اإلعالمات  GUIDبتتبُّع الُمعّرف الفريد العالمي ) Milestone، تقوم Milestoneتستخدم إعالمات 

ًضا جمع البيانات األساسية حول  إذا كنت تستخدم أي مكونات إضافية أو تطبيقات أخرى متكاملة مع المنتج، فسيتم أي وعناوين البريد اإللكتروني المدخلة لتتلقى اإلعالمات.
تتضمن البيانات المتعلقة بالتطبيقات المتكاملة معلومات، مثل: اسم الشركة المصنعة واسم التكامل   عند تنشيط تراخيص المنتج.  Milestoneهذه التطبيقات وإرسالها إلى  

بالنسبة  . Milestone، وشركاء التوزيع لديها، من فرض إدارة ترخيص منتجات Milestoneويتمثل الغرض من جمع بيانات النظام والحفاظ عليها في تمكين  وإصداره.
وأنت توافق على عدم تغيير أو تعديل، أو العبث بأي شكل من األشكال   البيانات المجمعة لألغراض اإلحصائية والتحليلية. Milestoneللتطبيقات المتكاملة، ستستخدم 

 نترنت.بالبيانات المرسلة إلى الخدمة عبر اإل
 

عند شراء تراخيص للمنتج من خالل شركاء التوزيع لدينا، فإن معلومات العمل الخاصة بشركتك يتم تسجيلها لدى  البيانات الشخصية، والالئحة العامة لحماية البيانات: 
Milestone.  كما تقوم طواعيةً بتزويدMilestone الغرض الوحيد من جمع هذه  لكتروني، ورقم الهاتف.بمعلومات عن مسؤولي االتصال، وتشمل االسم، والبريد اإل

، وتقديم Milestoneوشركاء التوزيع لديها من تعزيز إدارة الترخيص، وتنفيذ برامج توزيع  Milestoneالمعلومات واالحتفاظ بها أثناء استخدام الترخيص هو تمكين 
مع بياناتك الشخصية  Milestoneتتعامل  البيانات التي يتم جمعها واستخدامها بموجب هذه الوثيقة.هي وحدة تحكم بالبيانات فيما يخص  Milestone الدعم الفني للمنتج.

 policy/-https://www.milestonesys.com/privacy.(وفق سياسة الخصوصية الخاصة بنا )
 

 تالية: هذه على جميع المنتجات، مع سريان شروطها العامة وشروط وأحكام محددة على المنتجات الفردية المذكورة وفق ما هو مفصَّل في األقسام ال EULAتنطبق 
 

VMS  ®Milestone XProtect 
 

Corporate  ®Milestone XProtect 
 : XProtect Corporateـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية: Milestoneتمنحك 
اإلدارة" الخاص بالمنتج على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر الُمخّصصة كخوادم لإلدارة، وعلى الملقم االحتياطي لإلدارة بنظام يجوز تثبيت الُمكّون "خادم  .1

  المجموعة لكل كود ترخيص برنامج.
يجب   ادم تسجيل وخوادم تسجيل فشل التجاوز.يجوز تثبيت الُمكّون "خادم التسجيل" الخاص بالمنتج على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر الُمخّصصة كخو .2

 أن تتم إدارة خوادم التسجيل وخوادم تسجيل فشل التجاوز من جانب خادم/خوادم اإلدارة المحدد/المحددة أعاله.
 ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. .3
  Microsoft SQL Server 2019 Express Editionالخاصة بـ   Microsoftج يعني أيًضا أنك توافق على االلتزام بشروط ترخيص برامج  تثبيت المنت .4

()downloads-server-server/sql-us/sql-https://www.microsoft.com/en 
 بواسطتك أو بواسطة  أدناه، وبصرف النظر عّما إذا كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إالّ  10و 9ال يجوز تشغيل المنتج، باالستثناءات المذكورة في الفقرة  .5

لذا، على سبيل المثال،   الموظفين التابعين لك أو األشخاص اآلخرين الذين يعملون لديك، بما في ذلك سلطات تنفيذ القانون التي تتحرى عن أي حوادث متعلقة بك.
، باستثناء الشركات التابعة الخاصة بك كما هو  من قبل جهات خارجية أخرىقد ال يتم مثالً تشغيل المنتج أو استخدامه بأي شكل من األشكال من قبل عمالءك أو 

 ، قسم "الشركات التابعة".   EULAمحدد أعاله، راجع. الشروط العامة لـ 
و للشركات التابعة لك، أو أن تكون قد حصلت على األذونات  ال يجوز استخدام المنتج إال في مراقبة ملكية تخصك أو أرض مملوكة لك أو خاضعة لسيطرتك، أ .6

 القانونية المطلوبة عند مراقبة ملكية أو أرض التي ال تملكها أو ال تخضع لسيطرتك. 
 XProtectفي االتصال بأنظمة  -، يجوز استخدام المنتج دون الخضوع إلى ترخيص إضافيMilestone Federated Architectureباستخدام  .7

Corporate  أوXProtect Expert .األخرى بشرط أن يكون النظام االتحادي مرخص بشكل قانوني  
المعتمدة األخرى )يرجى    Milestone، يجوز استخدام المنتج لالتصال بمنتجات برامج إدارة الفيديو ومنتجات Milestone Interconnectباستخدام  .8

add-and-https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-وهو  Milestoneالرجوع إلى الموقع اإللكتروني لشركة  
compatibility/-interconnect-addons/interconnect/milestone-ons/milestone جات  لالطالع على أحدث نظرة شاملة على المنت

للشروط التالية: أ( يجب أن يكون أي نظام من األنظمة   Milestone Interconnectيخضع استخدام  المتوافقة( التي تُخّصك أو تُخص األطراف األخرى.
نوني، فأنت بذلك حصلت  المتصلة فيما بينها مرخًصا بالكامل بحقوق ترخيص تم الحصول عليها بشكل قانوني، ب( من خالل قيامك بالشراء أو االشتراك بشكل قا

  .XProtect Corporateللكاميرات التي يمكن الوصول إليها في نظام   Milestone Interconnectعلى تراخيص كاميرا 
، شريطة حصولك على األذونات القانونية Milestone Federated Architectureيجوز تشغيل المنتج وإدارته عن بُعد بواسطة طرف خارجي باستخدام   .9

 المطلوبة للقيام بالمراقبة. 
، بشرط: أ( قيامك أنت أو الطرف الخارجي بشراء تراخيص  Milestone Interconnectيجوز لك أو أي طرف خارجي تشغيل المنتج وإدارته باستخدام  .10

المركزي، و ب( أن تكون  XProtect Corporate، للكاميرات التي يمكن الوصول إليها في نظام Milestone Interconnectكاميرات االتصال البيني
 لديك األذونات القانونية المطلوبة للقيام بالمراقبة.

(،  OpenStreetMapأو  TMBing ®Microsoft Maps، أو Google Mapsعند استخدام المنتج مع تطبيقات خرائط تابعة ألطراف خارجية )مثل  .11
قانونية الكافية الستخدام تطبيقات الخرائط هذه، وأن ذلك االستخدام يتوافق مع شروط وأحكام  فأنت وحدك من يتحمل مسؤولية ضمان حصولك على الحقوق ال 

 التطبيقات المستخدمة التابعة لألطراف األخرى. 
 OpenStreetMapالتي ستتيح لك الوصول إلى بيانات  Milestone Map Serviceيمكنك أيًضا استخدام المنتج مع خدمة   .12

(http://www.openstreetmap.org)©.   سيتم توفير هذه البيانات لك "كما هي"، بما في ذلك التوفر بأفضل جهد، وبدون أي ضمان من أي نوع، سواء
يتم إخالء المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن  أم ضمنيًا، سواء أكان العنوان، أو الدقة، أو عدم وجود أخطاء، أو المالءمة للغرض، او غير ذلك.أكان صريًحا 

  .Milestone Map Serviceاستخدام 
13. Advanced Audio Coding (AAC).  بما أّن المنتج يحتوي على وظيفةACC:ينطبق الحكم التالي ، ACC   هي تقنية مرخصة، وعلى هذا النحو تتطلب

صة. AACترخيص   .AACترخيص بموجب براءات االختراع المعمول بها في محفظة براءات االختراع الخاصة بـ  يتوفر عدد  متاح من خالل الشركة المرّخِ
يتضمن عرض   AACوالذي يدعم وظيفة  Milestoneأي منتج من منتجات  .Milestone Systemsمن خالل منتجك من  ACCمحدود من تراخيص 

 عند الحاجة إلى أكثر من عميلْين للعرض، ستحتاج إلى شراء حزم ترخيص إضافية.  اثنين من تراخيص عمالء العرض مع الترخيص األساسي.

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/
http://www.openstreetmap.org/
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ا للقواعد المحددة في الشروط العامة التفاقية  التي حصلت على تراخيص األجهزة وفقً  IPتقر باشتراط أن المنتج ال يمكن استخدامه إال مع العديد من أجهزة  .14
 (، "شروط وقيود الترخيص والتركيب واالستخدام". EULAترخيص االستخدام )

 

Expert ®Milestone XProtect 
 :XProtect Expertـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام

 واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية:بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج  Milestoneتمنحك 
الحتياطي لإلدارة بنظام يجوز تثبيت الُمكّون "خادم اإلدارة" الخاص بالمنتج على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر الُمخّصصة كخوادم لإلدارة، وعلى الملقم ا .1

  المجموعة لكل كود ترخيص برنامج.
يجب   ادم التسجيل" الخاص بالمنتج على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر الُمخّصصة كخوادم تسجيل وخوادم تسجيل فشل التجاوز.يجوز تثبيت الُمكّون "خ .2

 أن تتم إدارة خوادم التسجيل وخوادم تسجيل فشل التجاوز من جانب خادم/خوادم اإلدارة المحدد/المحددة أعاله.
 ة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها.ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهز .3
  Microsoft SQL Server 2019 Express Editionالخاصة بـ   Microsoftتثبيت المنتج يعني أيًضا أنك توافق على االلتزام بشروط ترخيص برامج   .4

().downloads-server-server/sql-us/sql-https://www.microsoft.com/en 
أدناه، وبصرف النظر عّما إذا كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إال بواسطتك، أو بواسطة   7و 6الفقرة  ال يجوز تشغيل المنتج، باالستثناءات المذكورة في .5

لذا، على سبيل   الموظفين التابعين لك، أو األشخاص اآلخرين الذين يعملون لديك، بما في ذلك سلطات تنفيذ القانون التي تتحرى عن أي حوادث متعلقة بك.
 ثالً تشغيل المنتج أو استخدامه بأي شكل من األشكال من قبل عمالءك أو من قبل جهات خارجية أخرى، باستثناء الشركات التابعة الخاصة بكالمثال، قد ال يتم م

 ، قسم "الشركات التابعة". EULAكما هو محدد أعاله، راجع. الشروط العامة لـ 
 Milestone Federatedأدناه، بواسطة طرف خارجي باستخدام   7في الفقرة  يجوز تشغيل المنتج وإدارته عن بُعد، باالستثناءات المذكورة .6

Architecture.شريطة حصولك على األذونات القانونية المطلوبة للقيام بالمراقبة ، 
جي بشراء تراخيص  ، بشرط: أ( قيامك أنت أو الطرف الخار Milestone Interconnectيجوز لك أو أي طرف خارجي تشغيل المنتج وإدارته باستخدام  .7

المركزي، و ب( أن تكون  XProtect Corporate، للكاميرات التي يمكن الوصول إليها في نظام Milestone Interconnectكاميرات االتصال البيني
 لديك األذونات القانونية المطلوبة للقيام بالمراقبة.

(،  OpenStreetMapأو  TMBing ®Microsoft Maps، أو Google Mapsثل عند استخدام المنتج مع تطبيقات خرائط تابعة ألطراف خارجية )م .8
شروط وأحكام  فأنت وحدك من يتحمل مسؤولية ضمان حصولك على الحقوق القانونية الكافية الستخدام تطبيقات الخرائط هذه، وأن ذلك االستخدام يتوافق مع 

 التطبيقات المستخدمة التابعة لألطراف األخرى. 
 OpenStreetMapالتي ستتيح لك الوصول إلى بيانات  Milestone Map Serviceا استخدام المنتج مع خدمة  يمكنك أيضً  .9

(http://www.openstreetmap.org)©.   سيتم توفير هذه البيانات لك "كما هي"، بما في ذلك التوفر بأفضل جهد، وبدون أي ضمان من أي نوع، سواء
يتم إخالء المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن  أكان صريًحا أم ضمنيًا، سواء أكان العنوان، أو الدقة، أو عدم وجود أخطاء، أو المالءمة للغرض، او غير ذلك.

 . Milestone Map Serviceاستخدام 
10. Advanced Audio Coding (AAC).  بما أّن المنتج يحتوي على وظيفةACC:ينطبق الحكم التالي ، ACC   هي تقنية مرخصة، وعلى هذا النحو تتطلب

صة.متاح من خالل الش AACترخيص   .AACترخيص بموجب براءات االختراع المعمول بها في محفظة براءات االختراع الخاصة بـ  يتوفر عدد  ركة المرّخِ
يتضمن عرض   AACوالذي يدعم وظيفة  Milestoneأي منتج من منتجات  .Milestone Systemsمن خالل منتجك من  ACCمحدود من تراخيص 

 ية. عند الحاجة إلى أكثر من عميلْين للعرض، ستحتاج إلى شراء حزم ترخيص إضاف اثنين من تراخيص عمالء العرض مع الترخيص األساسي.
التي حصلت على تراخيص األجهزة وفقًا للقواعد المحددة في الشروط العامة التفاقية   IPتقر باشتراط أن المنتج ال يمكن استخدامه إال مع العديد من أجهزة  .11

 (، "شروط وقيود الترخيص والتركيب واالستخدام". EULAترخيص االستخدام )
 

Professional+ ®Milestone XProtect 
 :+XProtect Professionalـ ينطبق ما يلي على منتج  بيت واالستخدامالتث

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية: Milestoneتمنحك 
الكمبيوتر الُمخّصصة كخوادم لإلدارة، وعلى الملقم االحتياطي لإلدارة بنظام   يجوز تثبيت الُمكّون "خادم اإلدارة" الخاص بالمنتج على عدد غير محدود من أجهزة .1

  المجموعة لكل كود ترخيص برنامج.
يجب أن تتم إدارة خوادم التسجيل من جانب   يجوز تثبيت المكون "خادم التسجيل" الخاص بالمنتج على عدد غير محدود من األجهزة المخصصة كخوادم تسجيل. .2

 دم اإلدارة المخصص والمحدد أعاله.خا
 ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. .3
  Microsoft SQL Server 2019 Express Editionالخاصة بـ   Microsoftتثبيت المنتج يعني أيًضا أنك توافق على االلتزام بشروط ترخيص برامج   .4

().downloads-server-server/sql-us/sql-microsoft.com/enhttps://www. 
أدناه، وبصرف النظر عّما إذا كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إاّل بواسطتك، أو بواسطة   6ال يجوز تشغيل المنتج، باالستثناءات المذكورة في الفقرة  .5

لذا، على سبيل   ديك، بما في ذلك سلطات تنفيذ القانون التي تتحرى عن أي حوادث متعلقة بك.الموظفين التابعين لك، أو األشخاص اآلخرين الذين يعملون ل
ت التابعة الخاصة بك المثال، قد ال يتم مثالً تشغيل المنتج أو استخدامه بأي شكل من األشكال من قبل عمالءك أو من قبل جهات خارجية أخرى، باستثناء الشركا

 ، قسم "الشركات التابعة". EULAشروط العامة لـ كما هو محدد أعاله، راجع. ال
، بشرط: أ( قيامك أنت أو الطرف الخارجي بشراء تراخيص  Milestone Interconnectيجوز لك أو أي طرف خارجي تشغيل المنتج وإدارته باستخدام  .6

المركزي،    Milestone XProtect Corporateنظام  ، للكاميرات التي يمكن الوصول إليها فيMilestone Interconnectكاميرات االتصال البيني 
 وب( أن تكون لديك األذونات القانونية المطلوبة للقيام بالمراقبة. 

7. Advanced Audio Coding (AAC).  بما أّن المنتج يحتوي على وظيفةACC:ينطبق الحكم التالي ، ACC   هي تقنية مرخصة، وعلى هذا النحو تتطلب
صة. AACترخيص   .AACاالختراع المعمول بها في محفظة براءات االختراع الخاصة بـ ترخيص بموجب براءات   يتوفر عدد  متاح من خالل الشركة المرّخِ

يتضمن عرض   AACوالذي يدعم وظيفة  Milestoneأي منتج من منتجات  .Milestone Systemsمن خالل منتجك من  ACCمحدود من تراخيص 
 عند الحاجة إلى أكثر من عميلْين للعرض، ستحتاج إلى شراء حزم ترخيص إضافية.  مع الترخيص األساسي.اثنين من تراخيص عمالء العرض 

التي حصلت على تراخيص األجهزة وفقًا للقواعد المحددة في الشروط العامة التفاقية   IPتقر باشتراط أن المنتج ال يمكن استخدامه إال مع العديد من أجهزة  .8
 (، "شروط وقيود الترخيص والتركيب واالستخدام". EULAترخيص االستخدام )

 

Express+ ®Milestone XProtect 
 :+XProtect Expressـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية: Milestoneتمنحك 
( واحد، أو على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر الُمخّصصة كخوادم لإلدارة، وعلى 1يت الُمكّون "خادم اإلدارة" الخاص بالمنتج على جهاز كمبيوتر )يجوز تثب .1

  الملقم االحتياطي لإلدارة بنظام المجموعة لكل كود ترخيص برنامج.
يجب أن تتم إدارة خوادم التسجيل من جانب خادم اإلدارة   حد ُمخّصص كخادم تسجيل.( وا1يجوز تثبيت الُمكّون "خادم التسجيل" على جهاز كمبيوتر ) .2

 المخصص والمحدد أعاله. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
http://www.openstreetmap.org/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads


   
 

EULA 20210429 
 

 ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. .3
  Microsoft SQL Server 2019 Express Editionالخاصة بـ   Microsoftخيص برامج  تثبيت المنتج يعني أيًضا أنك توافق على االلتزام بشروط تر .4

().downloads-server-server/sql-us/sql-https://www.microsoft.com/en 
أدناه، وبصرف النظر عّما إذا كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إاّل بواسطتك، أو بواسطة   6ال يجوز تشغيل المنتج، باالستثناءات المذكورة في الفقرة  .5

وعليه، ال يجوز   األشخاص اآلخرين الذين يعملون لديك، بما في ذلك سلطات تنفيذ القانون التي تتحرى عن أي حوادث متعلقة بك.الموظفين التابعين لك، أو 
 تشغيل المنتج، على سبيل المثال، أو استخدامه بأي شكل كان من جانب عمالئك أو من جانب أطراف خارجية.

، بشرط: أ( قيامك أنت أو الطرف الخارجي بشراء تراخيص  Milestone Interconnectه باستخدام يجوز لك أو أي طرف خارجي تشغيل المنتج وإدارت .6
المركزي،    Milestone XProtect Corporate، للكاميرات التي يمكن الوصول إليها في نظام Milestone Interconnectكاميرات االتصال البيني 

 لقيام بالمراقبة. وب( أن تكون لديك األذونات القانونية المطلوبة ل
7. Advanced Audio Coding (AAC).  بما أّن المنتج يحتوي على وظيفةACC:ينطبق الحكم التالي ، ACC   هي تقنية مرخصة، وعلى هذا النحو تتطلب

صة.متاح من خالل الشرك AACترخيص   .AACترخيص بموجب براءات االختراع المعمول بها في محفظة براءات االختراع الخاصة بـ  يتوفر عدد  ة المرّخِ
يتضمن عرض   AACوالذي يدعم وظيفة  Milestoneأي منتج من منتجات  .Milestone Systemsمن خالل منتجك من  ACCمحدود من تراخيص 

 . عند الحاجة إلى أكثر من عميلْين للعرض، ستحتاج إلى شراء حزم ترخيص إضافية اثنين من تراخيص عمالء العرض مع الترخيص األساسي.
التي حصلت على تراخيص األجهزة وفقًا للقواعد المحددة في الشروط العامة التفاقية   IPتقر باشتراط أن المنتج ال يمكن استخدامه إال مع العديد من أجهزة  .8

 (، "شروط وقيود الترخيص والتركيب واالستخدام". EULAترخيص االستخدام )
 

Essential+ ®Milestone XProtect 
 :+XProtect Essentialينطبق ما يلي على منتج  –الستخدام التثبيت وا

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية: Milestoneتمنحك 
جهزة الكمبيوتر الُمخّصصة كخوادم لإلدارة، وعلى ( واحد، أو على مجموعة من أ1يجوز تثبيت الُمكّون "خادم اإلدارة" الخاص بالمنتج على جهاز كمبيوتر ) .1

  الملقم االحتياطي لإلدارة بنظام المجموعة لكل كود ترخيص برنامج.
يجب أن تتم إدارة خوادم التسجيل من جانب خادم اإلدارة   ( واحد ُمخّصص كخادم تسجيل.1يجوز تثبيت الُمكّون "خادم التسجيل" على جهاز كمبيوتر ) .2

 محدد أعاله. المخصص وال
 ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. .3
  Microsoft SQL Server 2019 Express Editionالخاصة بـ   Microsoftتثبيت المنتج يعني أيًضا أنك توافق على االلتزام بشروط ترخيص برامج   .4

().downloads-server-server/sql-us/sql-https://www.microsoft.com/en 
أو خاضعة   ال يجوز استخدام المنتج أال في المراقبة أو في أي أغراض أخرى خاصة بتسجيل الفيديو بحيث يكون ذلك في ملكية تخصُّك أو أرض مملوكة لك .5

 وبناًء عليه، ال يجوز استخدام المنتج مثاًل لمراقبة ممتلكات أو أراضي عمالئك أو زبائنك. لسيطرتك.
( أجهزة  8مع مراعاة هذا القيد الخاص بثمانية ) منّشطة.  IP( أجهزة 8فقط بحد أقصى يصل إلى ثمانية ) EULAام المنتج الُمثبّت بموجب إجمااًل، يمكن استخد .6

IP  ،تقر بالمتطلب الذي يقضي بأنه ال يجوز استخدام المنتج إال مع العديد من أجهزة مفعّلةIP د المحددة في التي حصلت عليها من تراخيص الجهاز وفقًا للقواع
 ( العامة شروط وقيود الترخيص والتثبيت واالستخدام.  EULAاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي )

عبر اإلنترنت حسب الموضح لك في مربع الحوار المعلوماتي   Milestoneلن يتم تقديم أي دعم للمنتج باستثناء معلومات الدعم التي يمكن استردادها من موقع  .7
 .الخاص بالمنتج

 

Clients ®XProtect 
Smart Client ®Milestone XProtect 

  :Milestone XProtect Smart Clientـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام
 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت واستخدام عدد غير محدود من نُسخ المنتج مع االلتزام بالشروط والقيود التالية:  Milestoneتمنحك 

 ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. .1
عند استخدام البرنامج   .Milestone Husky( من  NVRأو إحدى وحدات مسجل الفيديو الشبكي ) XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج أال مع منتج  .2

، فإنّه يجوز أيًضا استخدامه مع منتجات   Milestone Husky( منNVR، أو إحدى وحدات مسجل الفيديو الشبكي )XProtect VMSمع أحد منتجات 
Milestone   أخرى متوافقة معه وكذلك مع مكونات/منتجات تابعة ألطراف خارجية تم إنشاؤها استناًدا إلى مجموعة أدوات تطوير البرامج منMilestone  ،
 .Milestone Integration Platformدوات تطوير البرامج التابعة لـ أو مجموعة أ

المتوافقة رسميًا، يمكن استخدام المنتج أيًضا مع منتجات/مكونات من أطراف خارجية تم إنشاؤها استناًدا إلى   Milestoneعند استخدام المنتج مع منتجات  .3
 . Milestone Integration Platformمجموعة أدوات تطوير البرامج التابعة لـ  

 . XProtect VMSيُعد استخدام المنتج مقيًدا أيًضا باتفاقية ترخيص المنتج النهائي لمنتج  .4
 
 

Web Client ®Milestone XProtect 
 :Milestone XProtect Web Clientـ ينطبق ما يلي على منتج  االستخدام

 المنتج على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى مع االلتزام بالشروط والقيود التالية:  بموجب هذه االتفاقية الحق في استخدام Milestoneتمنحك 
   هذه. EULAفي  Milestoneيعني قبولك الشروط العامة التي وضعتها شركة  Milestone XProtect Web Clientاستخدامك   .1
 واألجهزة األخرى التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر .2
يرجى االطالع   .Milestoneأو بيئات تقييم منتج مخصصة توفرها XProtect Mobileاإلصدار المدعوم رسميًا من خادم ال يجوز استخدام المنتج إال مع   .3

 client/-web-xprotect/https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients.على 
 

Mobile ®Milestone XProtect 
 :XProtect Mobile عميل على منتج يلي ـ ينطبق ما  التثبيت واالستخدام

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت واستخدام عدد غير محدود من نُسخ المنتج مع االلتزام بالشروط والقيود التالية:  Milestoneتمنحك 
 استخدام المنتج إال على األجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها.  ال يجوز .1
يرجى االطالع   .Milestoneأو بيئات تقييم منتج مخصصة توفرها  XProtect Mobileال يجوز استخدام المنتج إال مع اإلصدار المدعوم رسميًا من خادم  .2

up-mobile/xprotectmobilehelp/setting-https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-على 
.mobile/-xprotect 

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/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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مة مع تلك الوظيفة،  المستخد Milestone Husky NVRأو وحدة  XProtect VMSتخضع وظيفة بث الفيديو على األجهزة المحمولة للترخيص في منتج  .3
( للكاميرا  1يريد االستفادة من وظيفة بث الفيديو على األجهزة المحمولة إلى ترخيص واحد ) XProtect Mobileحيث يحتاج كل مستخدم من مستخدمي عميل 

 . Milestone Husky NVRأو وحدة   XProtect VMSفي منتج خادم 
 

Mobile Server ®Milestone XProtect 
 :XProtect Mobileعلى منتج خادم ـ ينطبق ما يلي  التثبيت واالستخدام

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت واستخدام عدد غير محدود من نُسخ المنتج مع االلتزام بالشروط والقيود التالية:  Milestoneتمنحك 
 لتي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها.ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر ا .1
 المرخصان بشكل قانوني.  Milestone Husky( من NVRأو وحدة مسجل الفيديو الشبكي ) XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج إال مع منتج  .2
( من NVRأو وحدة مسجل الفيديو الشبكي )  Milestone XProtect VMSلمنتج  EULAمقيًدا أيًضا بـ   XProtect Mobileيُعتبر استخدام خادم  .3

Milestone Husky  .المستخدمة معه 
م باالتصال بخادم  بقبول اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الحالية، فإنك بذلك تقبل الشروط واألحكام نيابة عن جميع المستخدمين النهائيين الذين تسمح له .4

XProtect Mobile م فيما يتعلق باستخداXProtect Mobile وXProtect Web Client . 
على خدمات الطرف الخارجي، واتصال الشبكة مثل خدمات اإلعالم   Mobile Pushو Video Pushو Smart Connectيعتمد استخدام إعالمات  .5

  Milestoneسم "تحديد المسؤولية" أعاله، ال تقبل والمحددة في ق Milestoneباإلضافة إلى القيود العامة المضمنة في مسؤولية  وشبكات االتصال الالسلكية.
ا أي مكون شبكة أو  أي مسؤولية ناشئة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام أي من تلك اإلمكانات استخداًما بشكل مباشر، أو غير مباشر، والتي يتسبب فيه

 خدمة تابع لطرف خارجي تم استخدامه لتوفير تلك اإلمكانات. 
  Milestoneال تتحمل  صالح. Milestone Care Plusم إمكانات المحتوى الذكي وإعالمات الدفع على الهواتف المحمولة مشروطة بعقد خدمة إن استخدا .6

 في الوقت المناسب.  Milestone Care Plusأي مسؤولية عن انقطاعات محتملة في الخدمة والناجمة عن عدم تجديد تغطية 
، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تكاليف االتصاالت  XProtect Mobileى الطرف الخارجي من أجل استخدام خدمة قد يتم فرض رسوم إضافية عل .7

 واشتراكات خدمة الطرف اآلخر. 
 

 الملحقات اإلضافية والمكونات 
Access ®Milestone XProtect 

 : XProtect Accessـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام
 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية: Milestoneتمنحك 

+(، أو إصدارات  XProtect Essential، باستثناء XProtect VMS)أي منتج من منتجات  XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج إاّل مع منتج  .1
OEM  معتمدة لهذه المنتجات، أو منتج الMilestone Husky NVR  .من أجل الحصول على الترخيص إّما بالشراء أو االشتراك بشكل قانوني  

 XProtect، وXProtect Management Applications/XProtect Management Clientsيجوز تشغيل المنتج من عدد غير محدود من  .2
Smart Clients المتصلة بنظام XProtect VMS ( أو وحدة مسجل الفيديو الشبكيNVR من )Milestone Husky . 

اإلضافية على خادم أحداث في نظام    XProtect Accessلتسهيل االتصال بأنظمة تابعة ألطراف خارجية، يجوز تثبيت عدد غير محدود من مكونات  .3
XProtect VMS  ( أو وحدة مسجل الفيديو الشبكيNVR من )Milestone Husky.  باإلضافة إلى القيود العامة المضمنة في مسؤوليةMilestone  

أي مسؤولية ناشئة عن استخدام المنتج أو عدم القدرة على استخدامه عندما تكون المكونات  Milestoneوالمحددة في قسم "تحديد المسؤولية" أعاله، ال تقبل 
مع منتج أو إصدار   Milestoneالمقدم من  XProtect Accessاستخدام المكون اإلضافي ، أو عند Milestoneاإلضافية مقدمة من جهة خارجية غير 

أي مسؤولية ناشئة عن استخدام أو عدم  Milestoneعالوة على ذلك، ال تقبل  يخص جهة خارجية لم يُصمم له المنتج أو لم يتم التحقق من صحة توافقه معه.
 . XProtect Accessفي أي منتج يخص جهة خارجية والذي يُستخدم مع القدرة على استخدام المنتج بسبب وجود أخطاء 

  . Milestone Husky( من NVRووحدات مسجل الفيديو الشبكي ) XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج إال مع المنتجات المتوافقة رسميًا مع منتجات  .4
شراء وتسجيل تراخيص األبواب لها من أجل المنتج أيًا كان عددها، بموجب كود ترخيص إال مع األبواب التي قمت ب XProtect Accessال يجوز استخدام  .5

 البرنامج. 
 

LPR ®Milestone XProtect 
 :XProtect LPR على منتجما يلي  ـ ينطبق التثبيت واالستخدام

 م والقيود التالية:بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكا Milestoneتمنحك 
+(، أو إصدارات  XProtect Essential، باستثناء XProtect VMS)أي منتج من منتجات  XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج إاّل مع منتج  .1

OEM  المعتمدة لهذه المنتجات، أو وحدةMilestone Husky NVR  أي منتج(Milestone Husky NVRمن أجل الحصول على الترخ )  يص إّما
  بالشراء أو االشتراك بشكل قانوني.

 لكل كود ترخيص برنامج.   XProtect LPRعلى عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر المعيّنة على أنّها خوادم  XProtect LPRيجوز تثبيت  .2
 فقًا لها.ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج و .3
 . Milestone Husky( من NVRووحدات مسجل الفيديو الشبكي ) XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج إال مع المنتجات المتوافقة رسميًا مع منتجات  .4

رجية تم إنشاؤها استناًدا إلى  المتوافقة رسميًا، يمكن استخدام المنتج أيًضا مع منتجات/مكونات من أطراف خا Milestoneعند استخدام المنتج مع منتجات 
 . Milestone Integration Platformمجموعة أدوات تطوير البرامج التابعة لـ  

على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر المعينة على أنّها خوادم أحداث، أو على أنّها خوادم   XProtect LPR Plug-inيجوز تثبيت الُمكّون اإلضافي  .5
 . Management Clientة كمبيوتر يعمل عليها تطبيق تسجيل، أو على أجهز

لها أيًا كان عددها وذلك للبرنامج، بموجب كود  LPRإال مع الكاميرات التي قمت بشراء وتسجيل تراخيص كاميرات  XProtect LPRال يجوز استخدام  .6
 ترخيص البرنامج.

( على عدد غير محدد من أجهزة ملقم XProtect LPRلوحات تراخيص  )مكتبات XProtect LPR License Plate Librariesيجوز استخدام  .7
XProtect LPR Servers . 

التي قمت بشراء وتسجيل تراخيص لها أيًا كان عددها   XProtect LPR License Plate Librariesإال مع مكتبات  XProtect LPRال يجوز استخدام  .8
 وذلك للمنتج، بموجب كود ترخيص البرنامج.

 

Transact ®Milestone XProtect 
 :XProtect Transactينطبق ما يلي على منتج  – التثبيت واالستخدام

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية: Milestoneتمنحك 
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+(، أو  XProtect Essential، باستثناء Milestone XProtect VMS)أي منتج من منتجات  XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج إاّل مع منتج  .1
( من أجل الحصول على Milestone Husky NVR)أي منتج  Milestone Husky NVRالمعتمدة لهذه المنتجات، أو وحدة  OEMإصدارات 

  الترخيص إّما بالشراء أو االشتراك بشكل قانوني.
 XProtect، وXProtect Management Applications/XProtect Management Clientsز تشغيل المنتج من عدد غير محدود من يجو .2

Smart Clients  المتصلة بنظامXProtect VMS ( أو وحدة مسجل الفيديو الشبكيNVR من )Milestone Husky . 
عند  .Milestone Husky( من NVRووحدات مسجل الفيديو الشبكي ) XProtect VMSميًا مع ال يجوز استخدام المنتج إال مع المنتجات المتوافقة رس .3

المتوافقة رسميًا، يمكن استخدام المنتج أيًضا مع منتجات/مكونات من أطراف خارجية تم إنشاؤها استناًدا إلى مجموعة   Milestoneاستخدام المنتج مع منتجات  
 . Milestone Integration Platformأدوات تطوير البرامج التابعة لـ  

امج الُمستخدم  ال يجوز استخدام المنتج إال مع اتصاالت المصدر التي قمت بشراء وتسجيل تراخيص اتصال خاصة بها أيًا كان عددها بموجب كود ترخيص البرن .4
  المعين.  XProtect Transactبواسطة 

 

Smart Wall® Milestone XProtect 
بموجب هذه االتفاقية الحق في استخدام المنتج مع االلتزام   Milestoneتمنحك  :Milestone XProtect Smart Wallا يلي على منتج ـ ينطبق م االستخدام

 بالشروط والقيود التالية:
الذي تم   XProtect Expertيجوز استخدام المنتج مع نظام  دون الخضوع إلى ترخيص منفصل. XProtect Corporateيجوز استخدام المنتج مع أنظمة  .1

  بشكل قانوني عن طريق الشراء أو االشتراك. XProtect Smart Wallمن خالله الحصول على ترخيص أساسي لـ 
المتصلة بنظام  XProtect Smart Clientsو XProtect Management Clientsيجوز تشغيل المنتج من عدد غير محدود من األجهزة العميلة  .2

XProtect Corporate . 
 . XProtect VMSيُعتبر استخدام المنتج مقيًدا أيًضا باتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لمنتج  .3

 

Screen Recorder® Milestone XProtect 
 :Milestone XProtect Screen Recorderـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام

 ت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية:بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبي Milestoneتمنحك 
معه )والمشار إليها  يجوز تثبيت المنتج على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر، واألجهزة األخرى، التي تستخدم نظام التشغيل الذي تم تصميم المنتج للعمل   .1

   الحقًا بأجهزة الكمبيوتر(.
وبناًء عليه، ال  تج أال في المراقبة أو في أي أغراض أخرى خاصة بتسجيل الفيديوعلى أجهزة كمبيوتر مملوكة لك أو خاضعة لسيطرتك.ال يجوز استخدام المن .2

 يجوز استخدام المنتج مثاًل لمراقبة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بعمالئك أو زبائنك.
  .Milestone Husky( من  NVRووحدات مسجل الفيديو الشبكي ) Milestone XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج إال مع منتجات  .3
(  NVRأو وحدة مسجل الفيديو الشبكي ) Milestone XProtect( للكاميرا في منتج 1بالنسبة إلى كل حالة استخدام لهذا المنتج، يجب توفر ترخيص واحد ) .4

 . Milestone Huskyمن 
( من NVRأو وحدة مسجل الفيديو الشبكي ) Milestone XProtect VMSاقية ترخيص المستخدم النهائي لمنتج يعتبر استخدام المنتج مقيًدا أيًضا باتف .5

Milestone Husky . 
 

in-Plug View Split 360º ®Milestone XProtect 
 :Milestone XProtect 360º Split View Plug-inمنتج  ينطبق ما يلي على –التثبيت واالستخدام 

أو إصدارات    Milestone XProtect VMSعند استخدامه مع منتج   Milestone XProtect Smart Clientستخدام المنتج إال فيما يتعلق بـ  ال يجوز ا .1
OEM ( المعتمدة من هذه المنتجات، أو وحدة مسجل الفيديو الشبكيNVR من )Milestone Husky   وسيكون ُعرضةً للقيود المفروضة على تثبيت هذه ،

 هذه. EULAواستخدامها، كما هو وارد في  المنتجات
 قد يتم تثبيت المنتج على عدد غير مقيد من أجهزة الكمبيوتر. .2

 

ins-Input Unit Plug ®Milestone XProtect 
 :Milestone XProtect Input Unit Plug-insـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام

أو وحدة   Milestone XProtect VMSعند استخدامه مع منتج   Milestone XProtect Smart Clientال يجوز استخدام المنتج أال فيما يتعلق بـ   .1
ذه المنتجات واستخدامها، كما هو وارد في  ، وسيكون ُعرضةً للقيود المفروضة على تثبيت ه Milestone Husky( من NVRمسجل الفيديو الشبكي )

EULA .هذه 
  قد يتم تثبيت المنتج على عدد غير مقيد من أجهزة الكمبيوتر. .2

 

Device Pack ®Milestone XProtect 
 :Milestone XProtect Device Packـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام

 لحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود التالية:بموجب هذه االتفاقية ا Milestoneتمنحك 
 Milestone( من NVRأو وحدات مسجل الفيديو الشبكي )  Milestone XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج وبرامج تشغيله الفردية إال مع منتجات  .1

Husky .المتوافقة رسميًا والمرخصة بشكل قانوني  
 ز استخدام المنتج وبرامج تشغيل الجهاز التي تخصه إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. ال يجو .2
ل فشل دم تسجييجوز تثبيت المنتج وبرامج تشغيل الجهاز التي تخصُّه على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر المعيّنة على أنّها خوادم تسجيل، أو خوا .3

 (.NVRالتجاوز، أو وحدات مسجل الفيديو الشبكي ) 
 

Milestone Open Network Bridge 
 :Milestone Open Network Bridgeـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام

 الية:بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام باألحكام والقيود الت Milestoneتمنحك 
 ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. .1
  Milestone Husky NVR+( أو وحدة XProtect Essential)باستثناء  Milestone XProtect VMSال يجوز استخدام المنتج إاّل مع منتج  .2

 . Milestone Integration Platform المرخصة بشكل سليم والتي تدعم
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Download Manager ®Milestone XProtect 
 Downloadـ )المشار إليه فيما بعد بالمصطلح " Milestone XProtect Download Managerـ ينطبق ما يلي على منتج  التثبيت واالستخدام

Manager :)" 
 مع االلتزام بالشروط والقيود التالية:   Download Managerواستخدام عدد غير محدود من نُسخ بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت  Milestoneتمنحك 

 وفقًا لها.  Download Managerإال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم  Download Managerال يجوز استخدام  .1
عند استخدام   األصلي(. XProtectالذي كان مرفقًا معه )منتج  Milestone XProtectبمنتج أال في االتصال  Download Managerال يجوز استخدام  .2

Download Manager  مع منتجXProtect  األصلي، يجوز استخدام األول أيًضا مع منتجاتMilestone   أخرى متوافقة، ومع منتجات/مكونات من
 Milestone، أو مجموعة أدوات تطوير البرامج التابعة لـ  Milestoneوير البرامج من  أطراف خارجية، تم إنشاؤها استناًدا إلى مجموعة أدوات تط

Integration Platform . 
 . XProtect VMSمقيًدا أيًضا باتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لمنتج   Download Managerيُعد استخدام  .3

 

Manager ®Milestone Software 
 :("Software Manager")المشار إليه باسم  ـ Milestone Software Managerيلي على أدوات  ـ ينطبق ما التثبيت واالستخدام

 مع االلتزام بالشروط والقيود التالية:  Software Managerبموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت واستخدام عدد غير محدود من نُسخ  Milestoneتمنحك 
من أجلها وكذلك مع أجهزة    Software Managerإال مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظم تشغيل تم تصميم  Software Managerام ال يجوز استخد .1

يرجى االطالع على  .Software Managerعلى دعمها في   Milestoneالكمبيوتر التي تعمل بنظم تشغيل مستقبلية ربما تصادق 
addons/utilities/-ons/milestone-add-and-s://www.milestonesys.com/solutions/hardwarehttp 

في األساس من أجلها وكذلك    Software Managerالتي تم تصميم  Milestone XProtectإال مع منتجات   Software Managerال يجوز استخدام  .2
يرجى االطالع على   .Software Managerعلى دعمها في  Milestoneمع المنتجات المستقبلية التي ربما تصادق 

addons/utilities/-ons/milestone-add-and-https://www.milestonesys.com/solutions/hardware 
بارك بمثابة  على أجهزة كمبيوتر أخرى، يتم اعت Milestone XProtectفي تثبيت أو تحديث منتجات   Milestone Software Managerباستخدام  .3

وعندما تصبح مسؤول نظام، فستقع على عاتقك   "(.Remote Computersمسؤول نظام لتلك األجهزة الُمستخدمة عن بُعد )المشار إليها فيما بعد بالمصطلح "
والتي تم تثبيتها أو تحديثها   Milestone Xprotectالخاصة بمنتجات  EULAمسئولية التأكد من فهم وقبول مستخدمي أجهزة الكمبيوتر عن بُعد التفاقيات 

حتى في حالة إجراء عملية التثبيت بشكل تلقائي لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر عن بُعد والتي ربما تتم بشكل   Milestone Software Managerباستخدام 
ل هذه المسؤولية بما  -صفتك مسؤول النظامب -على جهاز كمبيوتر عن بُعد، فإنك تقبل  Milestone XProtectبتثبيت أو تحديث منتج  غير مرئي أيًضا. تحمُّ

 هذه. EULAفي ذلك مسؤولية التزام وخضوع مستخدمي أجهزة الكمبيوتر عن بُعد لـ 
 

Husky 
Video Surveillance Appliances  لسلسلةIVO™  Milestone Husky 

 Milestone Husky )تغطي المنتجات التالية:هذه  ™Milestone Husky IVOى أجهزة المراقبة بالفيديو من سلسلة  ينطبق ما يلي عل - التثبيت واالستخدام
150D و ،Milestone Husky 350Tو ،Milestone Husky 350R و ،Milestone Husky 700R و ،Milestone Husky 1000R  ،

 : ، بما في ذلك بدائل هذه المنتجات(Milestone Husky 1800Rو
 بموجب هذه االتفاقية الحق في نشر واستخدام المنتج مع االلتزام بالشروط والقيود التالية: Milestoneتمنحك 

 Huskyو Husky Assistantوغيرها من األدوات المساعدة الممكنة للبرنامج، مثل  Husky Assistantو  XProtect VMSيجوز استخدام برنامج  .1
Recovery Tool .المقدمة مع المنتج، وال يُمكن استخدامها إال مع أجهزة الكمبيوتر ونظام التشغيل الذي يتم تسليمه به ، 

 للمنتج مع المنتج فقط.  Milestoneيجوز ويمكن استخدام تحديثات برامج المنتج وصور االسترداد التي تقدمها   .2
إلى شروط وأحكام المنتج المحدد )راجع القسم ذي   XProtect VMSيخضع استخدام برنامج  .XProtect VMSرنامج يتم تحميل المنتج مسبقًا باستخدام ب .3

 ( المشروط باستخدام كود ترخيص البرنامج الذي تم تسجيله والحصول عليه بشكل قانوني. EULAالصلة في 
المضمن وصواًل مجانيًا إلى التحديثات المحتملة التي    Microsoft Windowsيمنحك ترخيص  مدمج. Microsoft Windowsيتضمن المنتج نظام تشغيل  .4

محدثًا وفقًا إلرشادات    Windowsتقع على عاتقك مسؤولية الحفاظ على نظام تشغيل  القابل للتطبيق. Windowsعلى نظام التشغيل   Microsoftتطرحها  
Microsoft.  ال تتحملMilestone لبرامج المستقبلية لنظام التشغيل أي مسؤولية عن توافق تحديثات اWindows وقد تغير اإلصدارات المستقبلية من نظام ،

يُعد المنتج ذا أبعاد إضافية ومصمم  من استخدام موارد النظام المتاحة في المنتج، ما قد يؤثر على األداء العام للمنتج. Microsoft Windowsالتشغيل  
 Microsoftالتوافق مع إصدارات أخرى من أنظمة تشغيل   Milestoneوال يمكن أن تضمن  . Microsoft Windowsلإلصدار المضمن لنظام تشغيل  

Windows . 
تخضع شروط وأحكام   المدمج مع المنتج فقط، وبالتالي يجب عدم استخدامه مع أي جهاز كمبيوتر آخر. Microsoft Windowsيجب استخدام نظام التشغيل   .5

 . Microsoftالتفاقية ترخيص المستخدم النهائي من  Microsoft Windowsاستخدام نظام التشغيل 
(، ويخضع iDRACالمتكاملة ) Dell Remote Access Controller، على سبيل المثال، Dell EMCقد يشتمل المنتج على مكونات برامج من  .6

، راجع  Dell EMCاستخدامك لهذه المكونات التفاقية ترخيص برنامج المستخدم النهائي 
-license-software-conditions_dellgrmwebpage/art-https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms

.  agreements 
 

 

™Milestone Husky  سلسلةX ( من مسجالت الفيديو الشبكيةNVR ) 
 Milestone )تغطي المنتجات التالية:™ Milestone Husky( من NVRمن مسجالت الفيديو الشبكية )  Xعلى سلسلة ينطبق ما يلي  – التثبيت واالستخدام
Husky™ X2  وMilestone Husky™ X8 :)بما في ذلك بدائلهذه المنتجات ، 

 استخدام المنتج مع االلتزام بالشروط والقيود التالية:بموجب هذه االتفاقية الحق في نشر و Milestoneتمنحك 
  Husky Assistantواألدوات المساعدة للبرنامج المقدمة مع المنتج، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،   XProtect VMSيمكن استخدام برنامج  .1

 التشغيل الذي يتم تسليمه به. ، ويمكن استخدامها فقط مع أجهزة الكمبيوتر ونظام Husky Recovery Toolو
 للمنتج مع المنتج فقط.  Milestoneيجوز ويمكن استخدام تحديثات برامج المنتج وصور االسترداد التي تقدمها   .2
القسم ذي إلى شروط وأحكام المنتج المحدد )راجع    XProtect VMSيخضع استخدام برنامج  .XProtect VMSيتم تحميل المنتج مسبقًا باستخدام برنامج  .3

 ( المشروط باستخدام كود ترخيص البرنامج الذي تم تسجيله والحصول عليه بشكل قانوني. EULAالصلة في 
المضمن وصواًل مجانيًا إلى التحديثات المحتملة التي    Microsoft Windowsيمنحك ترخيص  مدمج. Microsoft Windowsيتضمن المنتج نظام تشغيل  .4

ال   . Microsoftمحدثًا وفقًا إلرشادات   Windowsتقع على عاتقك مسؤولية الحفاظ على نظام تشغيل  .Windowsم التشغيل  على نظا Microsoftتطرحها  
، وقد تغير اإلصدارات المستقبلية من نظام التشغيل  Windowsأي مسؤولية عن توافق تحديثات البرامج المستقبلية لنظام التشغيل   Milestoneتتحمل 

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.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
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Microsoft Windows .يُعد المنتج ذا أبعاد إضافية ومصمم لإلصدار  من استخدام موارد النظام المتاحة في المنتج، ما قد يؤثر على األداء العام للمنتج
 . Microsoft Windowsالتوافق مع إصدارات أخرى من أنظمة تشغيل  Milestoneوال يمكن أن تضمن  .Microsoft Windowsالمضمن لنظام تشغيل 

تخضع شروط وأحكام   المدمج مع المنتج فقط، وبالتالي يجب عدم استخدامه مع أي جهاز كمبيوتر آخر. Microsoft Windowsدام نظام التشغيل  يجب استخ .5
 . Microsoftمن   EULAل Microsoft Windowsاستخدام نظام التشغيل 

 

™Milestone Husky  سلسلةM ( من مسجالت الفيديو الشبكيةNVR ) 
،  Milestone Husky™ M20 )تغطي المنتجات التالية: Milestone Husky™ M-series NVRسلسلة  ينطبق ما يلي على  - التثبيت واالستخدام

 : ، بما في ذلك بدائل هذه المنتجات(Milestone Husky™ M50 و Milestone Husky™ M30و
 نشر واستخدام المنتج مع االلتزام بالشروط والقيود التالية:بموجب هذه االتفاقية الحق في  Milestoneتمنحك 

  هذه. EULAتتطلب عملية شراء المنتج موافقة مسبقة على  .1
إاّل مع جهاز الكمبيوتر ونظام التشغيل اللذين تم توصيلهما معه، وكذلك كود ترخيص البرنامج   Milestone Husky NVRال يجوز وال يمكن استخدام برامج  .2

عند الحاجة إلى استبدال أجزاء معيبة من األجهزة، يمكن إعادة تثبيت البرامج وتنشيطها باستخدام كود ترخيص برنامج جديد،   .Milestoneقّدم من شركة المُ 
مركز خدمة  )  Milestone’s Software Registration Service Centerالذي تتعامل معه، أو من  Milestoneويمكن الحصول عليه من موزع 

  .www.milestonesys.comوهو  Milestoneعلى الموقع اإللكتروني لشركة ( Milestoneتسجيل البرامج التابع لشركة 
أدناه، وبصرف النظر عّما إذا كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إاّل بواسطتك، أو بواسطة   5ال يجوز تشغيل المنتج، باالستثناءات المذكورة في الفقرة  .3

وعليه، ال يجوز   التابعين لك، أو األشخاص اآلخرين الذين يعملون لديك، بما في ذلك سلطات تنفيذ القانون التي تتحرى عن أي حوادث متعلقة بك. الموظفين
 تشغيل المنتج، على سبيل المثال، أو استخدامه بأي شكل كان من جانب عمالئك أو من جانب أطراف أخرى. 

في المراقبة أو في أي أغراض أخرى خاصة بالتسجيل المرئي على أن يكون ذلك في ملكية تخصُّك أو أرض مملوكة لك أو خاضعة  ال يجوز استخدام المنتج إاّل  .4
 وبناًء عليه، ال يجوز استخدام المنتج مثالً لمراقبة ممتلكات أو أراضي عمالئك أو زبائنك. لسيطرتك.

بشرط: أ( قيامك أنت أو الطرف اآلخر بشراء تراخيص كاميرا  ، Milestone Interconnectخدام يجوز لك أو أي طرف آخر تشغيل المنتج وإدارته باست .5
Milestone Interconnect ، للكاميرات التي يمكن الوصول إليها في نظامXProtect Corporate    المركزي، وب( أن تكون لديك األذونات القانونية

 المطلوبة للقيام بالمراقبة. 
ال   أو وثائق منتجك. Milestoneوإذا كنت بحاجة إلى أي معلومات إضافية، فيُرجى استشارة موزع  ج لالستخدام مع عدد أقصى من األجهزة.تم تصميم المنت .6

قانوني  له بشكل يجوز استخدام هذا المنتج مع عدد من األجهزة أكبر مما هو مصمم له، والذي اشتريت المنتج من أجله، وحصلت على بيانات الترخيص المالئمة
 بموجب كود ترخيص البرنامج. 

 

MIP SDK  واألدوات 

MIP SDK وMIP SDK Mobile 
  MIP SDK Mobileو  (Milestone Integration Platform)مجموعة أدوات تطوير برامج نظام التكامل   MIP SDKبالنسبة إلى  –التثبيت واالستخدام 

  ينطبق ما يلي:
 ، مع االلتزام بالقيود التالية: MIP SDK Mobileو MIP SDKالحق في تثبيت كل منتج من المنتجات واستخدامه، أي بموجب هذه االتفاقية  Milestoneتمنحك 

  يمكن تثبيت المنتج على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر، واستخدامه في تقييم األغراض أو تطويرها. .1
 تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي .2
اص اآلخرين الذين ال يجوز تشغيل المنتج، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إال بواسطتك أو بواسطة الموظفين التابعين لك أو األشخ .3

  يعملون لديك.
التي تدعم مجموعة  Milestone Husky( من NVRومنتجات مسجل الفيديو الشبكي ) Milestone XProtectال يجوز استخدام المنتج إال مع منتجات  .4

؛ وال يجوز  Milestone XProtectالمعتمدة من منتجات  OEMوإصدارات   Milestone Integration Platformأدوات تطوير البرامج التابعة لـ  
  .Milestoneاستخدام المنتج بشكل منفصل، مع منتجات أخرى غير منتجات  

5. MIP SDK: ي الملفات  يجوز لك إعادة توزيع إلى األطراف األخرى أجزاء المنتج المبيَّن تحديًدا أنها ضمن المكونات القابلة إلعادة التوزيع )هذه المكونات ه
، وشريطة أن تكون جميع  VpsSamples\bin\ومجلد  bin\القابلة للتنفيذ الخاصة بوقت التشغيل والموجودة في المجلدات الفرعية التالية بمجلد تثبيت المنتج: 

بمجلد تثبيت  bin\” في المجلد conditions.txtاتفاقيات الترخيص، المطلوب إدراجها وال يقتصر على تلك الواردة في بنود برامج “األطراف األخرى وملف  
معتمد ويحمل الترخيص   Milestoneء من حل شامل مستخدم مع منتج المنتج، مدرجة ضمن عملية إعادة التوزيع هذه، مع المكونات الخاصة بك التي هي جز 

 المناسب. 

6. MIP SDK Mobile:  يجوز لك إعادة توزيع إلى األطراف األخرى أجزاء المنتج المبين تحديًدا أنها ضمن المكونات القابلة إلعادة التوزيع )هذه المكونات هي
و التشغيل  بوقت  الخاصة  للتنفيذ  القابلة  بمجلد  الملفات  الفرعي  المجلد  في  الترخيص، MIP SDK Mobileالموجودة  اتفاقيات  جميع  تكون  أن  وشريطة   ،)

" في مجلد تثبيت المنتج، مدرجة ضمن عملية إعادة conditions.txtالمطلوب إدراجها وال يقتصر على تلك الواردة في بنود برامج "األطراف األخرى وملف  
 معتمد ويحمل الترخيص المناسب.   Milestoneبك التي هي جزء من حل شامل مستخدم مع منتج  التوزيع هذه، مع المكونات الخاصة

المستخدم   Milestoneلمنتج  OEMأو إصدار   Milestoneلمنتج  EULAيخضع استخدام المنتج إلى مزيد من القيود بموجب البنود القياسية المذكورة في  .7
 معه. 

من منتج  OEMأو إصدار  Milestoneغيره من األدوات الفنية بطرق تُمّكن المستخدم النهائي من استخدام منتج  توافق وتضمن أال يستخدم المنتج أو .8
Milestone  بطريقة تنتهك اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي التي يخضع لها المنتج بعينه أو تخالف أو تتحايل على نظام الترخيص الخاص بمنتج
Milestone   أو بإصدارOEM  منتج منMilestone . 

ال يتضمن المنتج تراخيص لبرامج من أطراف   يتضمن المنتج أدوات ومكونات البرامج التي تُمّكنك من االتصال أو االندماج مع برامج من أطراف خارجية. .9
 ، التي يجب أن تحصل عليها بنفسك للغرض الذي تريده.خارجية مثل هذه

Milestone StableFPS 
  :Milestone StableFPSينطبق ما يلي على منتج  –م التثبيت واالستخدا

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام بالقيود التالية: Milestoneتمنحك 
ال يجوز استخدام المنتج إال   .Milestone XProtect VMSقد يتم تثبيت المنتج واستخدامه على عدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر حيث تم تثبيت منتج  .1

  ألغراض االختبار والتطوير والتوضيح.
اص اآلخرين الذين ال يجوز تشغيل المنتج، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إال بواسطتك أو بواسطة الموظفين التابعين لك أو األشخ .2

ال يجوز لك إعادة التوزيع أو الترخيص من   ج من برنامج تشغيل الجهاز وتدفق الوسائط المسجلة مسبقًا، بما في ذلك محتوى الفيديو.يتكون المنت يعملون لديك.
لى  في حالة إضافة أي محتوى فيديو بواسطتك إلى المنتج، تقع ع الباطن أو منح أي حق للمنتج ومكوناته، بما في ذلك محتوى الفيديو، إلى أي جهة خارجية.
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ى موافقة صاحب  عاتقك مسؤولية ضمان أساس قانوني الستخدامك لمثل هذا الفيديو، بما في ذلك ترخيص استخدام كائنات من حقوق الجهة الخارجية باإلضافة إل
 البيانات عندما يُطلَب هذا الترخيص أو الموافقة أو أي أساس قانوني آخر بموجب القوانين المعمول بها.  

 Milestoneأو لتطوير واختبار وعرض التطبيقات أو األنظمة المطبقة مع    Milestone XProtect VMSم المنتج إال لغرض توضيح ال يجوز استخدا .3
XProtect VMS.  ال تقدمMilestone   وال تتحمل صراحة أي ضمانات للتطبيقات أو األنظمة المطبقة أو المتصلة بـMilestone XProtect VMS. 
الناشئة عن استخدامك لهذه التطبيقات واألنظمة معك بصفتك المستخدم، بما في ذلك مسؤوليتك عن الحصول على التراخيص المطلوبة   تظل المخاطر الكاملة

  الستخدامك لبرامج الجهة الخارجية.
التي تدعم مجموعة  Milestone Husky( من NVRومنتجات مسجل الفيديو الشبكي ) Milestone XProtectال يجوز استخدام المنتج إال مع منتجات  .4

ال يجوز   .Milestone XProtectالمعتمدة من منتجات  OEMوإصدارات   Milestone Integration Platformأدوات تطوير البرامج التابعة لـ  
  .Milestoneاستخدام المنتج بشكل منفصل، مع منتجات غير تابعة لـ 

بطريقة تنتهك بنود  Milestoneمن منتج   OEMأو إصدار  Milestoneستخدم النهائي من استخدام منتج توافق وتضمن أال يستخدم المنتج بطرق تُمكّن الم .5
 . Milestoneمن منتج  OEMأو بإصدار   Milestoneالترخيص التي يخضع لها المنتج بعينه أو تخالف أو تتحايل على نظام الترخيص الخاص بمنتج 

MIP SDK Tools 
  (، ينطبق ما يلي:Milestone Integration Platform)مجموعة أدوات تطوير البرامج التابعة لـ   MIP SDK Toolsبة إلى بالنس –التثبيت واالستخدام 

 بموجب هذه االتفاقية الحق في تثبيت المنتج واستخدامه مع االلتزام بالقيود التالية: Milestoneتمنحك 
  مبيوتر ويُمكن استخدامه ألغراض التطوير.يمكن تثبيت المنتج على عدد غير محدود من أجهزة الك .1
 ال يجوز استخدام المنتج إال على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل تم تصميم المنتج وفقًا لها. .2
لك أو األشخاص اآلخرين الذين  ال يجوز تشغيل المنتج، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إال بواسطتك أو بواسطة الموظفين التابعين .3

   وعليه، ال يجوز تشغيل المنتج، على سبيل المثال، أو استخدامه بأي شكل كان من جانب عمالئك أو من جانب أطراف خارجية. يعملون لديك.
التي تدعم مجموعة  Milestone Husky( من NVRومنتجات مسجل الفيديو الشبكي ) Milestone XProtectال يجوز استخدام المنتج إال مع منتجات  .4

ال يجوز استخدام   .Milestone XProtectالمعتمدة من منتجات  OEMوإصدارات   Milestone Integration Platformأدوات تطوير البرامج التابعة لـ  
  .Milestoneالمنتج بشكل منفصل، مع منتجات غير تابعة لـ  

  Milestoneلمنتج  OEMأو إصدار   Milestoneلمنتج  EULAجب البنود والمتطلبات المنصوص عليها في يخضع استخدام المنتج إلى مزيد من القيود بمو .5
 المستخدم معه. 

بطريقة تنتهك بنود  Milestoneمن منتج   OEMأو إصدار  Milestoneتوافق وتضمن أال يستخدم المنتج بطرق تُمكّن المستخدم النهائي من استخدام منتج  .6
 OEMأو بإصدار   Milestoneهذه، التي يخضع لها المنتج بعينه أو تخالف أو تتحايل على نظام الترخيص الخاص بمنتج  EULAبما في ذلك  اتفاقية الترخيص،

 . Milestoneمن منتج 
تراخيص لبرامج من أطراف   ال يتضمن المنتج يتضمن المنتج أدوات ومكونات البرامج التي تُمّكنك من االتصال أو االندماج مع برامج من أطراف خارجية. .7

 ، التي يجب أن تحصل عليها بنفسك للغرض الذي تريده.خارجية مثل هذه
 

Milestone Customer Dashboard 
  :Milestone Customer Dashboardينطبق ما يلي على األدوات المساعدة  – االستخدام

لألجهزة المتصلة، وما إلى ذلك(   MACيل المثال، عدد األجهزة المستخدمة، وعناوين ، يتم تبادل بيانات نظامك )على سبXProtect VMSعند تنشيط تراخيص 
  EULA، كما هو محدد في الشروط العامة لـ Milestone Customer Dashboard، والذي يمكن الوصول إليه عبر Milestoneوتخزينها في نظام ترخيص 

  .هذه، "جمع بيانات النظام وتسجيلها"
 وأنت توافق على الشروط والقيود اآلتية: Milestone Customer Dashboardبموجب هذه االتفاقية الحق في استخدام   Milestoneتمنحك 

1. Milestone Customer Dashboard  هي أداة مجانية عبر اإلنترنت لـ Milestone وشركاء Milestone تثبيتات  إلدارة ومراقبةMilestone XProtect VMS  
على أدوات من أجل )أوالً( إدارة المعلومات حول عمليات تثبيت المستخدمين النهائيين، )ثانيًا( التسجيل وتفعيل   Milestone Customer Dashboardتحتوي   والتراخيص.

 .  XProtect VMS ، و)رابعًا( إخطارات البريد اإللكتروني وتصفية األخطاء في تثبيتات التراخيص، و)ثالثًا( نظرة عامة على الحالة في الوقت الفعلي لصحة النظام وبيانات األداء

"، الذي يمكن الوصول إليه عبر  XProtect، يمكنك تسجيل بياناتك في نموذج "تسجيل المستخدم النهائي XProtect VMSبصفتك المستخدم النهائي لمنتج  .2
Milestone XProtect Management Client. م تخزين بيانات المستخدم النهائي التي قدمتها في نظام ترخيص يتMilestone . 

من خالل هذا الوصول، يمكنك إدارة تراخيصك لمنتجات   . Milestoneبُناًء على طلب من  Milestone Customer Dashboardيمكن تنشيط وصولك إلى  .3
Milestone XProtect . 

عن طريق تحديد المربع في قسم األدوات/الخيارات في  Milestone Customer Dashboardتكوين النظام واألداء مع يمكنك الموافقة على مشاركة بيانات  .4
Milestone XProtect Management Client. .أمثلة على بيانات النظام هذه معلومات الخطأ التي تنشأ من أعطال الكاميرات، أو النظام، أو فشل الشبكة 

مع شركاء توزيع   Milestone Customer Dashboardلبيانات تكوين النظام واألداء في   Milestoneأنك توافق على مشاركة تعني موافقتك أيًضا 
Milestone   .المخولين، لغرض وحيد وهو توفير تقديم خدمات دعم العمالء لك 

 Milestoneو/أو عبر  Milestone XProtect Management Clientعند تقديم بيانات المستخدم النهائي وبيانات الترخيص وبيانات النظام واألداء عبر   .5
Customer Dashboard فإنك توافق على تلقي ،Milestone   لبياناتك واستخدامها لغرض خدماتMilestone   ،في شكل إدارة الترخيص والمراقبة

  التحليلية لتحسين خدماتنا.  Milestoneوألغراض 
و/أو   Milestoneو التالعب بأي شكل من األشكال ببيانات الترخيص والنظام وبيانات األداء المنقولة إلى نظام ترخيص توافق على عدم تغيير أو تعديل أ .6

Milestone Customer Dashboard.  يتم توفير وصول الخدمة الذاتية عبرMilestone XProtect Management Client   إلدارة بيانات المستخدم
بالحق، وفقًا لتقديرنا الخاص، في تصحيح البيانات غير   Milestoneتحتفظ  ة بك وأنت ملزم بالحفاظ على دقة بيانات المستخدم النهائي الخاصة بك.النهائي الخاص 

  الدقيقة أو إزالتها.
  أثناء تنشيط الترخيص. Milestone Customer Dashboardالمسؤولية عن أي فقد للبيانات ناتج عن انقطاع االتصال بلوحة   Milestoneال يمكن تحميل  .7
أي مسؤولية ناشئة عن االستخدام  Milestoneوالمحددة في القسم "تحديد المسؤولية" أعاله، ال تقبل  Milestoneباإلضافة إلى القيود العامة المضمنة في مسؤولية  .8

 . Milestone Customer Dashboardأو سوء استخدام شريك التوزيع أو عدم قدرته على استخدام 
يُرجى االطالع على   .Milestone Care Plusيتطلب عقًدا ساريًا خاص بـ  Milestone Customer Dashboardالوصول إلى ميزات محددة من  .9

. care/-https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone ال تتحملMilestone   أي مسؤولية عن انقطاعات محتملة في الخدمة
  في وقت استحقاقها. Milestone Careوالناجمة عن عدم تجديد تغطية 

 ، بما في ذلك ال الحصر، تكاليف االتصاالت.  Milestone Customer Dashboardقد يتم فرض رسوم إضافية من طرف خارجي مقابل استخدام   .10
 
 

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. Furthermore, this 
return policy does not apply to the Milestone Husky products and related hardware. 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. 
 
Affiliated Companies. The license you have been granted under this EULA for Milestone XProtect Corporate, 
Milestone XProtect Expert and/or Milestone XProtect Professional+ allows you to grant access to and permit the use of 
such Product by your Affiliated Companies and their respective employees, representatives and other persons working 
for your Affiliated Companies, provided that you will at all times remain fully responsible for the Affiliated Companies’ 
access and use of the Product in compliance with the terms of this EULA. This right also covers Milestone Add-ons and 
Components purchased by you for Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert and/or Milestone XProtect 
Professional+. You shall ensure that (i) your Affiliated Companies each submit to this EULA before they are granted 
access to the Product, and (ii) your Affiliated Companies are in compliance with the terms of this EULA. For the purpose 
of this EULA, “Affiliated Companies” include any corporate entity that, either directly or indirectly, is controlled by you, or 
controls you, or under common control with you, where “control’” shall mean the ownership of more than fifty percent of 
the voting securities entitling to the right to elect or appoint the majority of the board of directors, or a similar managing 
authority.  
 
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. 
The Product may include HEVC/H.265 technology that is licensed under the HEVC Advance Patent Portfolio License 
and the use of such technology is covered by one or more claims of the patents listed at patentlist.hevcadvance.com. 
 
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 
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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. 
 
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, sublicense or otherwise make available the Product to third parties except as 
expressly permitted in this EULA. (c) You may not reverse engineer, decompile, modify, 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. 

http://www.copenhagenletter.org/
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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. Milestone XProtect VMS products support IP devices. IP 
devices can be cameras, encoders, video services or other types of video and non-video devices that are addressed 
through a unique IP address in the applied installation of the Product. For IP devices with one IP address included in the 
Milestone Supported Device List, one device license is needed per IP device connected to and enabled in the Product. 
For IP devices with more than one enabled IP address, the number of required device licenses is specified in the 
Milestone Supported Device List. Please check the supported IP devices, the required number of licenses and the 
exceptions in the Supported Device List at https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-
devices. The following exceptions for IP devices with one IP address apply: (i) for IP devices connected to the Product 
through intermediate device or intermediate system one device license per enabled video channel is required; (ii) IP 
devices with multiple lenses or sensors, and encoders with up to 16 connected analog cameras, count as only one IP 
device; (iii) for encoders with more than 16 channels one device license per enabled video channel is required. 
Additional specific exceptions may apply, please refer to the Milestone Supported Device List for the details. 
 
For IP devices not included in the Milestone Supported Device List and for the Video Processing Service Driver included 
in the Milestone MIP SDK, the following apply: (i) IP devices with video capabilities require one device license per 
enabled video channel, (ii) IP devices without video capabilities require one device license per IP address. Specific 
license terms may apply for the specific XProtect® VMS products, please refer to the Products’ specific terms and 
conditions, and (iii) the Video Processing Service Driver when receiving video from any connected video processing 
system or any directly or indirectly connected device, requires one device license per enabled video channel. 
 
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 the 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. If you use any plug-ins or other integrated applications with the Product, 
basic data about such applications will also be collected and sent to Milestone when activating the licenses for the 
Product. The data about integrated applications include information, such as: the manufacturer’s name, the name and 
version of the integration. The purpose of gathering and maintaining of the system data is to enable Milestone and its 
channel partners, to enforce license management of the Milestone products. For integrated applications, Milestone will 
use collected data for statistical and analytical purposes. 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.  

https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/privacy-policy/
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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, except for your Affiliated Companies 
as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”.   

6. The Product may only be used for surveillance of property or land that is owned or controlled by you, or by your 
Affiliated Companies, 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. 

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 can also use the Product with the Milestone Map Service that will allow you to get access to OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org)© data. This data will be provided to you “as is”, including best-effort availability, 
and without any warranty of any kind, either express or implied, whether of title, of accuracy, of absence of 
errors, of fitness for purpose, or otherwise. Any damages resulting from the use of the Milestone Map Service are 
disclaimed.  

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 in accordance with the rules specified in the EULA general terms, “License, 
Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

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, except for your Affiliated Companies 
as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”. 

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/
http://www.openstreetmap.org/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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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 can also use the Product with the Milestone Map Service that will allow you to get access to OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org)© data. This data will be provided to you “as is”, including best-effort availability, 
and without any warranty of any kind, either express or implied, whether of title, of accuracy, of absence of 
errors, of fitness for purpose, or otherwise. Any damages resulting from the use of the Milestone Map Service are 
disclaimed. 

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 in accordance with the rules specified in the EULA general terms, “License, 
Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

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.  

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, except for your Affiliated Companies as specified 
above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”. 

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 in accordance with the rules specified in the EULA general terms, “License, 
Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

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. 

http://www.openstreetmap.org/
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, 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 in accordance with the rules specified in the EULA general terms, “License, 
Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

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. 
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. 
Subject to this limitation of eight (8) activated IP devices, you acknowledge the requirement that the Product may 
only be used with as many IP devices as you have acquired device licenses for in accordance with the rules 
specified in the general terms of this EULA, “License, Installation and Use Conditions and Restrictions”.  

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. 

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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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/. 

 

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. 

 

Milestone XProtect® Mobile Server 
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. 
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 regard 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 approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR product 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. 

 

https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
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Milestone 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 approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky 
NVR product) 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: 

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any Milestone XProtect VMS product, except 
XProtect Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR unit (any 
Milestone Husky NVR product) 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® 360º Split View Plug-in 
Installation and Use – for the Milestone XProtect 360º Split View Plug-in product the following applies: 
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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 approved OEM versions of these Products, 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. 

 

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.  
 

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 Open Network Bridge 
Installation and Use – for the Milestone Open Network 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 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 

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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responsibility and liability for adherence to and compliance with this EULA by the users of Remote Computers. 
 

Husky 
Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances 
Installation and Use – for the Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances (covers the following 
products: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 700R, 
Milestone Husky 1000R and Milestone Husky 1800R, 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, the Husky Assistant and other possible software utilities, such as Husky Recovery 
Tool, delivered with the Product, may, and can, only be used with the computer hardware and operating system 
with which it is delivered. 

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) and 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 applicable 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. 

6. The Product may include software components from Dell EMC, e.g., integrated Dell Remote Access Controller 
(iDRAC), and your use of such components is subject to the Dell EMC end-user software license agreement, cf. 
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-
agreements.   
 

 

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. 

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) and 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 purchase 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 

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
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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 Tools 

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, and 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. 

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

1. The Product may be installed and used on an unlimited number of computers where Milestone XProtect VMS 
product is installed. The Product may only be used for testing, development, and demonstration purposes.  

2. 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. The Product consists of a device driver and prerecorded media 
streams, including video content. You may not redistribute, sublicense, nor otherwise grant any right to the 
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Product and to its components, including video content, to any third party. In case any video content is added by 
you to the Product, it is your responsibility to ensure a legal basis for your use of such video, including a license 
to use objects of third party’s rights as well as a data subject’s consent when such license, consent or other legal 
basis is required under applicable laws.  

3. The Product may only be used for the purpose of demonstrating of Milestone XProtect VMS, or for development, 
testing and demonstration of applications or systems applied with Milestone XProtect VMS. Milestone does not 
provide and expressly disclaims any warranty for applications or systems applied with or connected to Milestone 
XProtect VMS. The entire risk arising out of your use of such applications and systems remains with you as the 
user, including your responsibility to obtain required licenses for your use of third party software.  

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. You agree and warrant not using the Product 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 license terms covering the specific product, 
or break or circumvent the licensing system for the Milestone product or the OEM version of a Milestone product. 

MIP SDK Tools 
Installation and Use – for the MIP SDK Tools (Milestone Integration Platform Software Development Kit Tools):  
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following restrictions: 
1. The Product may be installed on an unlimited number of computers and can be used for 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. The Product may therefore, for instance, not be operated or used in 
any way by customers of you or other third parties.   

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. The use of the Product is further restricted by the terms and requirements set out in the End-user License 
Agreement for the Milestone product or the OEM version of the Milestone product it is used together with. 

6. You agree and warrant not using the Product 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 terms of the license agreement, including 
this EULA, covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product or 
the OEM version of a Milestone product. 

7. 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:  
When activating the XProtect VMS licenses, your system data (e.g., the number of used devices, MAC addresses of the 
connected devices, etc.) is exchanged and stored in the Milestone’s licensing system, accessible via the Milestone 
Customer Dashboard, as specified in the general terms of this EULA, “Collection and registration of system data”.  
Milestone hereby grants you the right to use the Milestone Customer Dashboard and you accept the following conditions 
and restrictions: 
1. Milestone Customer Dashboard is a free online tool for Milestone and Milestone partners to manage and 

monitor installations of Milestone XProtect VMS and licenses. Milestone Customer Dashboard contains tools for (i) 
managing information about end-users’ installations, (ii) registration and activation of licenses, and, subject to your 
consent, (iii) real-time status overview of the system's health and performance data, and (iv) email notifications and 
error filtering in XProtect VMS installations. 

2. As the end-user of XProtect VMS product, you can register your data in the “XProtect end-user registration” form, 
accessible via the Milestone XProtect Management Client. The end-user data provided by you is stored in the 
Milestone’s licensing system. 

3. Your access to the Milestone Customer Dashboard can be activated upon request to Milestone. With such access, 
you can administer your licenses for the Milestone XProtect products. 

4. You may consent to share your system configuration and performance data with the Milestone Customer 
Dashboard by checking the box in the Tools/ Options section in the Milestone XProtect Management Client. 
Examples of such system data is error information originating from cameras, system or network failures. Your 
consent also implies that you agree on Milestone sharing your system configuration and performance data in the 
Milestone Customer Dashboard with the authorised Milestone channel partners with the sole purpose of providing 
customer support services to you. 

5. When providing your end-user data, license data, system and performance data via the Milestone XProtect 
Management Client and/or via the Milestone Customer Dashboard, you consent to Milestone receiving and using 
your data for the purpose of Milestone services in form of license management and monitoring, and for Milestone’s 
analytical purposes to improve our services.  
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6. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the license data, system and performance data 
transmitted to the Milestone’s licensing system and/or the Milestone Customer Dashboard. You are provided a self-
service access via the Milestone XProtect Management Client to administer your end-user data and you are obliged 
to keep your end-user data accurate. Milestone reserves the right, at our sole discretion, to correct or remove 
inaccurate data.  

7. Milestone cannot be held responsible for any loss of data caused by disruptions in communication with the 
Milestone Customer Dashboard during license activation.  

8. 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 channel partner’s misuse of, or inability to use, the 
Milestone Customer Dashboard. 

9. 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.  

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